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٥فن التدريس بالقصة

املقدمة

 والسـالم والصالة الرحيم الرحمن الـلـه بسم

 وعـىل محمـد سيدنا أجمعني الخلق أرشف عىل

   ،وبعد أجمعني وصحبه آله

 ثابتـة حقيقة أخربىن" :الهندية الحكمة تقول

 أؤمـن، لـىك صـادقة حقيقـة وأخربىن تعلم،أ لىك

 للطبع الكتاب هذا فبمثول "الحياة مدىى قلب ىف لتعيش قصة أخربىن ولكن

 سـنوات سـبقتها التـدريس مجال ىف ًعاما وعرشين ًواحدا أمضيت قد أكون

 مـجـال دخلـت امليـدان، أهـل مـن واحـد فمعكـم الرتبيـة، بكليـة الدراسـة

 الواـحـدى لـعـام الرـشـد ـسـن تـمـلفاك ى،ـعـود اـشـتد حـتـى أحـبـو الـتـدريس

 والجامعـات املدارس بني ما العلم معاهد بني متنقًال املدارس، ىف والعرشين

ِّأرىب والكويت والسعودية مرص ىف  ىف الخـربات هـذه وأسـتفيد، أفيد وأعلم، ُ

 العملـيـة نـجـاح أرسار ـمـن ًرسا أكـشـف أن ىل أتاـحـت الثالـثـة اـلـدول ـهـذه

 ًكبـريا فارقـا وجـدت حيـث القصـة، ريـقط عـن التدريس وهو أال الرتبوية

ـني ـدرس أرشح أن ـب ـة اـل ـة بالطريـق ـد أو التقليدـي ـدرس أمـه ـة لـل  أو بطريـق



القصة املعلمة٦

 الرشح أـبـدأ وأن "قـصـة لـكـم ـسـأحىك" :لـطـالىب أـقـول ـبـأن مقارـنـة ـبـأخرى

 فكره يشغل ما بكل الطالبى يلق ألن وحدها الجملة هذهى فتكف. .بغريها

ى بقصت عليها أخط البيضاء صفحتهو وحواسه سمعه ويعريىن الحائط، عرض

 مـع وخياله الطالب عقل لينطلق تربوية، وتوجيهات وقيم علم من أريد ما

 .نهايتها إىل بدايتها من القصة

 مـع قمـت ،سنوات عرش عىل يربو ما فمنذ العملية التجربة حيث ومن

 ووقـع جـدة، مـدارس إحدى ىف القراءة عىل الطالب لتشجيع بتجربة زمالىئ

 ذلـك قبـل لـه قـرأت قـد أكن مل وحقيقة )١(تامر زكريا قصص عىل االختيار

ى التشـويق وأسـلوبه األسـلوب بسـاطة مـع التفكـري ىف العمق هذاى وهالن

 اخرتناـهـاى الـتـ قصـصـه إن أـقـول أنى يـفـوتن وال الـسـليمة، ولغـتـهى الراـقـ

 الطـالب لـدى ًواسعا صدى القت )النهر سكت ملاذا( مجموعته من للطالب

 ودخـول القـراءة عـىل إقبالهم أسباب أهم من وكانت ملتوسطةا املرحلة ىف

 :سؤالى لد ثار وهنا.. .ًكبريا نجاحا التجربة والقت طويلة، فرتة منذ املكتبة

، اضـطر إىل ١٩٣١أديب سورى وصحفى وكاتب قصص قصرية، ولـد بدمشـق عـام  )١(
بدأ حياته حدادا ىف معمل ثم أصـبح يكتـب القصـة القصـرية . ١٩٤٤ترك الدراسة عام 

، والقصـة املوجهـة إىل األطفـال منـذ عـام ١٩٥٨والخاطرة الهجائية الساخرة منذ عـام 
ـذ ـعـام يـقـيم ىف ب. ١٩٦٨ ـا مـن ـة . ١٩٨١ريطانـي ـه القصـصـية إىل اإلنكليزـي ترجـمـت كتـب

: مـن عنـاوين قصصـه.والفرنسية واإلسبانية واإليطالية والبلغارية والروسـية واألملانيـة
ـصـهيل الـجـواد األزرق، ـملـاذا ـسـكت النـهـر، دمـشـق الحراـئـق، قاـلـت اـلـوردة لـسـنونو، 

 .وسنضحك



 ٧فن التدريس بالقصة  

 قصـص خـالل مـن مدارسـنا ىف الحـرة للقـراءة ٌحصـص ُتخصص ال ملاذا

 مـن بعنايـة مختـارة القصـص فتكـون القراءة، عىل الطالب لتشجيع منتقاة

 للطـالب تشـويقا القصـص أكـرث تقـيس دراسات عىل وبناء ،متخصصني قبل

 قـراءة مـن بـدأوا واملثقفـون القـراءة فمحبو ،ورغباتهم لحاجاتهم وإشباعا

 .املعرىف والشغف للتخيل أساسا ذلك بعد صارتى الت القصص

 ًعـظـيام ًـهـدفا كاـنـت وإن - فحـسـب ـلـذاتها مقـصـودة القـصـة فليـسـت

 - جامىل وحس وأفكار قيم من الطالب ىف غرسه نريد ما بث ىف إليه نسعى

 ىف بـالقراءة والولـوع املكتبـة عـىل لإلقبـال تحفيزيـة وسـيلةا ًأيضـى ه إمنا

 مـن القصـة جـو أتاحـه ما خالل من الطالب ذهن ىف تتفتح أخرى مجاالت

 .جديد هو ما استكشاف إىلا ًدفع تدفعه خفية لعوامل ذهنه تفتق

 روايـات سلسـلة عـىل اطلعت منذ بدأت للقراءةى حب بدايات أن أذكر

 ملـف(و )املسـتحيل رجل( :مثل من ًقصصاى تحوى والت )١( للجيب مرصية

                                                           
ؤسسة العربيـة الحديثـة للطباعـة سالسل روايات مرصية للجيب من إصدارات امل) ١(

والنرش شعارها مرشوع القرن الثقاىف من أشهر سالسل الروايات ىف مرص والعامل العرىب 
 م بروايات الكاتب الدكتور نبيل فـاروق ىف ١٩٨٤لدى القراء الشباب بدأ إصدارها عام 

بع سلسلة رجل املستحيل وتعترب من روايات الحركة وملف املستقبل التـى تحمـل طـا
ثم ىف منتصف التسعينات انضم إليهـا الكاتـب الـدكتور أحمـد خالـد . الخيال العلمى

توفيق بسلسلة ما وراء الطبيعة ذات طابع الغموض املرعب ثم سلسلة فانتازيا والتى 
من اسمها هى عن الخيـال املطلـق مـام ضـاعف أعـداد القـراء ألن سالسـل الروايـات 

 .أصبحت تغطى معظم أنواع الروايات



القصة املعلمة ٨  

 يقـترص وال إلـخ... .)زوم(و )األنـدلس فارس(و )٢٠٠٠ كوكتيل(و )املستقبل

  .بها وشغف القراءة أحبى الذ جيىل أبناء من كثري شأن فهذا ،عىل األمر

 القصـص هـذه مـنى بيـد وقـع مـا كل وقرأت التهاما ألتهمهاى وجدتن

 تلـك أثارتـه مـام املزيـد قـراءة إىل بعـدهاى دفعن ما وهو القراءة فأدمنت

 مجـاالت ىف والتشـوق املعرفـة مـن للمزيـد حـب مـن والروايـات القصص

 .واألدبى العلم والخيال والعلوم التاريخ

 القصـة أسـلوب أن علينا يخفى فال بالرتبية، القصة عالقة إىل نظرنا وإذا

 األسـاليب أهـم مـن هـذا يومنـا حتـى زال ومـا التعلـيم، أساليب أقدم من

 .اًإبداع وأكرثها

ى لغـو بنـاء والقصـة للتفكـري،ى الطبيعـ األسـلوب هو القصىص فالرسد 

 ٍمعـان إليجـاد للمتعلمـني ونقلهـا معينـة أحداث خالل من املعرفة لتنظيم

 جـاربالت عـىل القصـة تشـتمل كام. حولهم من والبيئة الحياة عن ودالالت

 التساؤالت إثارة وتتم معينة، أماكن ضمنى زمن سياق ىف املختلفة والخربات

 رسـائل إليصـال القصـة شخصـيات تواجهها رصاعات ضمن املهمة والقضايا

 .للقارئ معينة

 قـدرة ولهـا وتربيته الطفل تنشئة ىف الحديثة األساليب من القصة وتعد

 تـنـاول ـعـىل وـقـدرتها تركـيـزه ـعـىل واالـسـتحواذ الطـفـل انتـبـاه ـجـذب ـعـىل

  الدرجـة، بـنفس تكـون أن األخـرى الطرق تستطيع ال بأساليب املوضوعات

 



 ٩فن التدريس بالقصة  

 القصـص عرض خالل من وذلك العدوان خفض ىف ًمهام ًدورا للقصة أن كام

 والسـلوك والرش الخري مواقف وعرض القصة مواقف خالل السلوك وتعديل

 )١( .ىالسو غري ُىالسو

 لـذلك املتعلمـني، نفـوس إىل األدب انألـو أحـب مـن ُالقصـة ّتعـد كـام

 واملرسة،املتعـة أحـداثها تسلسـل ىف ويجـدون بالغ، اهتامم ىف إليها يصغون

 لحـدثى تـاريخ وتطور مستمرة حركة من فيها ملا انتباههم؛ تجذب حيث

 وهـو بـالرصاع، يسـمى ما ذلك عن وينجم الشخصيات، بعضى أيد عىل ما

 ينـترص ًمثاليـا ًمنوذجا يكون ًوغالبا الحل، إىل بهم يصل حتى انتباههم يشد

ا ًأسـلوب ذلـك خـالل مـن الطفـل ويكتسـب الواجب أو العدل أو الخري فيه

 )٢( .به يحتذىا سلوكً أو للتفكريا ًمنوذج أو للحياة

 الفضـائل وبـث والتهذيب، التأثري ىف ًكبريا ًدورا للقصة أن عن فضال هذا

 املبارشة العظة أو والوعيد دالوع رصيح إىل الحاجة دون الحميدة واألخالق

 ويفضـل املبكـرة، طفولته منذ الطفلى تستهو والقصة. والرتهيب بالرتغيب

ـر فـتـرتك ـسـامعها ًأـث ـه تؤـكـد نفـسـه ىف ًواـضـحاا ً ـا املرـغـوب الـقـيم لدـي   فيـه

 

                                                           
فاعلیة برنامج إرشادى قائم عىل فـن القصـة لخفـض السـلوك : زياد أحمد بدوى ) ١(

ًالعدواىن لدى املعاقین عقلیا القابلین للتعلم ماجستري كلية الرتبية، الجامعة اإلسالمية، 
 . وما بعدها٥٨ص ٢٠١١غزة 

ص  )١٩٩٤ األنجلـو املرصيـة القـاهرة،مكتبـةالطفل وأدب األطفال،: هدى قناوى ) ٢(
١٦٧. 



القصة املعلمة ١٠  

 ومعايشـته القصـة شخصـيات مـع وتعاطفـه الوجدانية مشاركته خالل من

 )١( .تصورهاى الت األحداث للحوار

 أدوار بـأداء الحيوانـات تقـومى التـ بالقصـص األطفـال اهتامم ناوالحظ

 قـد كـام والحيوانـات، األطفـال بـني صـلة هناك أن يبدو وفيها الشخصيات

 أو الحيوانـات أدوار تقمص ىف األطفال يجدهاى الت السهولة إىل ذلك يرجع

 أنهـا كـام اآلخر، بعضها عىل السيطرة ىف أو بعضها مع ألفة قيام ىف رغبتهم

 الصـور عـىل العتامدها عناء؛ دون والتفكري التخيل ميارسوا أن لألطفال تتيح

 خاليـة وأفكارهـا قليلة العادة ىف شخصياتها وأن خصوصا التعبري ىف الحسية

 الطفـل يلقـن أنى الرضور مـن أنـه الضـبع سـناء. د وترى. )٢( التعقيد من

 .روحيةوال العقائدية الحياة منا ًجانب له متثل )٣( مسليةا ًقصص

 ولـذلك ى،االجتامعـ وجودهـا ىف واللغـة ى،اللغـو شكلها ىف الحياةى فه

 ومنخـرط الحيـاة عـىل ٍمتعـال وغري به، ومملوء باملعنى ّضاج كنص فالقصة

 

                                                           
فاعلیة برنامج إرشادى قائم عىل فـن القصـة لخفـض السـلوك : زياد أحمد بدوى ) ١(

ـا الـقـابلین لـلـتعلم، ماجـسـتري كلـيـة الرتبـيـة، الجامـعـة  ًالـعـدواىن ـلـدى املـعـاقین عقلـی
 .٦٣ ص ٢٠١١اإلسالمية،  غزة، 

 .٣٠ ثقافة األطفال،عامل املعرفة، الكويت ص :( ١٩٨٨ )هادى نعامن الهيتى ) ٢(
تعليم املفـاهيم املعنويـة والدينيـة لـدى األطفـال، : ( ٢٠٠٧ )لضبع، ثناء يوسف ا) ٣(

 .٢٩٧ص .القاهرة، دار الفكر العرىب



 ١١فن التدريس بالقصة  

 مع ينسجم ما للحياة، ويتعلم الحياة من ليتعلم للطالب فرصة توفر فيها، 

 تعلـيم هـو بـل كتـاب، ىف الطالـب إبقـاء لـيس التعليم هدف بأن منظورنا

 حيـث القصـة، داخـل التعليم يحققه ما وهذا الحياة، ىف االنخراط الطالب

 سـياقات ىف واالستقصاء والبحث واملساءلة، والتفكري والتذكر، التخيل يحقق

 . متخيلة أم واقعية أكانت سواء حقيقية، إنسانية

 العمليـة إنجـاح ىف القصـة فائـدة - الرتبـويني – نحـن علينـا يخفـى وال

 :ىف تتمثلى الت الفوائد تلك بويةالرت

 يشـد مبـا املشـاعر إثـارة ،الـذهن وتركيـز ،االنتبـاه وجذب التشويق -١

 .نتائجها ويعرف ،ها أحداث يستجىل حتى القصة مجريات إىل السامع

 واختيـار القصـة أبطـال مـن العربة أخذ إىل القارئ أو السامع تحفيز -٢

 .املناسب السبيل

 ،ِّالخـرية األمـور ىف القصـة بأبطال االقتداء إىل ئالقار أو السامع دفع -٣

 .ذلك سوى ما ونبذ

 وفواصـل مواقف ملعرفة القارئ أو السامع لدى االطالع حب إشباع -٣ 

 .الحل عقدة إىل يصل حتى القصة وتداخالت

 ىف اإلقنـاع وسـائل أهم من تعتربى الت ) اإليحاء عملية ( عىل الرتكيز -٤

 )١( .والتوجيه الرتبية

                                                           
اإلقـنـاع ىف الرتبـيـة اإلـسـالمية، دار األـنـدلس اـلـخرضاء،  :  ـسـامل ـسـعيد مـسـفر جـبـار) ١(

   وما بعدها ١٠٣هـ ص ١٤١٩



القصة املعلمة ١٢  

 دراسـات فغالبيتهـا املجـال، هـذا ىف دراسـات مـنى سـبقن ملـا النسبةب

 باسـتخدامى التجريبـ شـبه أوى الوصـف أوى التجريب املنهج تعتمد تجريبية

 األغلـب، األعـم ىف وهـذا الطفليـة القصـة تناولت كتب أيضا القصة،وهناك

 أدب تناولـت ًكتبـا رأينـا بالقصـة،كذلك يسـتمتع من هو فقط الطفل وكأن

 :كتاب إال أجد فلمى النظر األساس ِّيؤصل ما أما ،القصة عىل وركزت الطفل

ى الـنحالو الـرحمن عبد تأليف اإلسالمية الرتبية أساليب من بالقصة الرتبية

 ألثـر مؤلفه خصصه ،)اإلسالمية الرتبية أساليب من( سلسلة أجزاء أحد وهو

 الرتبيـة نظـام عـىلى الـنحالو قرصه وقـد الـنشء، الرتبيـة عملية ىف القصة

 كـام مراحهـا، إىل وتحليلهـا القرآنيـة القصـة خصـائص فيه تناول اإلسالمية،

 مراحـل بتناسـق تتعلـق معـايري ضـمن القـرآىن القصـص تصنيف إىل تطرق

 وأوىل الصـابرين ومناذج والحكام امللوك وكنامذج البرشية، وباألمناط القصة

 .القرآىن القصص أهداف ثم. العزم

 مـع التعامل ىف تربوية خربات يتناولى الذ تاىبك طبيعة يخالف ما وهو

. وغـريه القـرآىن القصـص مـن مسـتفيدا القصة، طريق عنى التعليم الدرس

 إىل يكـون ما أقرب هنا فالكتاب واملضمون، واملحتوى الهدف ىف فاالختالف

 .وحد آن ىف )عملية – نظرية( تربوية خربات

 :)صادرهاوم الدينية القصة( بـ األول الفصل عنونت فقد 

ـدأت ـرة فـب ـة بنـظ ـت تاريخـي ـان ـحـب تناوـل ـرىب اإلنـس ـة، الـع ـم للقـص   ـث

 ىف والقصـص القـرآىن القصـص ىف متثلتى الت الدينية القصة مصادر تناولت
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 قضـية بإثـارة البدايـة وكانت ،النبوية السرية ىف والقصص الرشيف الحديث

 صالقصـ مفهـوم وكـذا القصـة، طريـق عـن بالرتبيـة الكريم القرآن اهتامم

 هـذا خصائص وعرض ،القرآىن القصص بتصنيفات الكتاب اهتم وقد ،القرآىن

 باألهمـيـة النقـطـة ـهـذه وختـمـت وأغراـضـه، ومقاـصـده ،العـظـيم القـصـص

 بـدأى الـذ والقصـة، الحـديث موضـوع ذلـك وتال ،القرآىن للقصص الرتبوية

 القصة من الحديث استفادة وبيان ى،النبو القصص بناء هيكل بتناول لدينا

 عـن الحـديث نغفـل ومل وتقسـيامتها، النبوية القصة خصائص ثم رآنية،الق

 القصصية املعالجة ضوابط مع تربوية وقفة لنا وكانت النبوية، القصة بالغة

 القصص أهداف عن بالحديث النقطة هذه وختمنا لألطفال، النبوية للسرية

 .الرتبويةى النبو

 فقـد النبويـة، السـرية كتـب بهى وأعن الدينية للقصة الثالث املصدر أما

 الرتبيـة أهميـة َّبينـا ثـم والحـديث، القرآن ىف القصة عن الحديث بعد جاء

 القصـة أهـداف عـن عـام بشكل الحديث ثم ى،والنبو القرآىن القصص عىل

 التعامـل ىف تربويـة وخربات بنصائح الفصل هذا وختمنا ،اإلسالمية الرتبوية

 .الدينية القصة مع

 :املتعلم شخصية تشكيل ىف القصة دور نوانبع الثاىن الفصل وجاء

 الدراسـات نتـائج اسـتعراض خـالل مـن أبرزناه فقد الدور هذ ولبلورة 

 فقـد ى؛النـواح مختلـف ىف املـتعلم عـىل القصة تأثري تناولتى الت العلمية

 :فيه تناولنا
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 ووىل التعليميـة املؤسسـة بهـاى وأعنـ الرتبوية، العملية وأطراف القصة

 ُجـلَّ املـتعلم ىف القصـة أثـر عـن الحديث واستحوذ واملعلم، مواملتعل األمر

ى التـ للمـتعلم الشـاملة والتنميـة القصـة عن فيه تحدثنا فقد الفصل، هذا

 عـن الحـديث فكان واملعرفية، العقلية القدرات تنمية ىف القصة أثر ضمت

 كـذاو ،املكاىن والذكاء العام الذكاء وتنمية العقليةى النواح عىل القصة تأثري

 التفكـري تنميـة ىف القصـة وأثر املسموع، فهم مهارات تنمية ىف القصة تأثري

 .اللغة تعليم ىف القصة وأثر التخيل، ومهارات القصة وأيضا ى،اإلبداع

 تأثري تناولنا فقد للطفل،ى واالجتامع االنفعاىل النمو عىل القصة تأثري أما

 السـلوك خفـض ىف صـةالق تـأثري وكـذا ى،العـاطف الـذكاء تنمية عىل القصة

 تعليم ىف القصة أثر ًوأخريا الحياتية، الخربات تنمية ىف القصة وأثر ،العدواىن

 .الحركية املهارات

 حـدوث كيفيـة أوضـحنا فقـد واملعلـم، القصة عن الحديث معرض وىف

 الفنيـة الحبكـة حيـث من القصة تقسيامت عرض خالل من بالقصة اإلقناع

ـا ـة ـمـن وأنواعـه ـاإلجراءات الفـصـل ـهـذا ُوـخـتم كل،والـشـ الحـجـم ناحـي  ـب

 .القصة لتدريس والتعلمية التعليمية

 :الرتبوية القصة أنواع بعنوان الثالث الفصل وجاء

 كـام األساسـية، القصة وعنارص املضمون، حيث من القصة أنواع فيه َّقسمنا

ـعنا ـائح وـض ـد نـص ـتخدام عـن ـة اـس ـؤىت القـص ـا، لـت ـد مثارـه ـتم وـق ـذا اـه  ـه
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 بالـدرس عالقتهـا حيـث مـن القصـة فوائـد تحديـدو أهداف بوضع الفصل

 غـري القصـة وكـذا مكتملـة، قصـة باسـتخدام التمهيـد كيفيـة فيـه وعرضنا

  .املكتملة

 :بالقصة الرتبية متناوال واألخري الرابع، الفصل وجاء

 الرتبويـة، القصـة كتابـة كيفية حيث من للمعلم نصائح فيه عرضنا وقد

 القـراءة وأهميـة للقصـة، الخام املادة عىل الحصول كيفية النصائح تناولت

ى الـذى الـراو يكون وأن يقوله، أن يريدى الذ ما وتحديد القصة، كتابة قبل

 حيـث مـن األطفال قصص عن الحديث ثم،قصته املعلمى ينه وكيف يريد،

 وأهميـة الطفليـة، القصـة مفهـوم وعرضنا ،أعالمها وأبرز أنواعها، ُعنارصها،

 القصـة وكذلك وخصائصها، الطفلية القصة ارصوعن وأهدافها، أطفال قصص

 .الطفل وخيال

 قصـص أعـالم أبـرز عرضـنا لتعليميـة العمليـة ىف القصة من ولالستفادة

 ىفى والتـ األطفـال خيـال تثـريى التـ القصـص وأفضلا ًوعربيا ًعاملي األطفال

 كليلـة قصـصى وهـ املسـلم العـرىب املـتعلم وعقلية تتناسب نفسه الوقت

 .تامر زكريا وقصص ،كيالىن املك وقصص ودمنة،

 نغـفـل ومل األدبـيـة، النـصـوص رشح عـنـد للمعلـمـني إرـشـادات ووـضـعنا

 .قصصية مناذج من عنه االبتعاد يجب عام الحديث

  .ىالتعليم املوقف ىف القصة استخدام عند للرتبويني نصائح وقدمنا
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 لتبسيط العربية اللغة ىف تعليمية بقصص الفصل هذا ختمنا النهاية وىف

 .الكاتب تأليف منى وه النحوية القاعد دروس

 هـذا خـالل نتـائج مـن إليـه توصـلنا ملـا راصـدًة ًوقفـة الخامتة وجاءت

 .الكتاب

 للطالـب متعة أكرث التعليمية العملية جعل إىل الكتاب هذا من هدفت

 الحيويـة ينقصـها مدارسنا ىف جافة فالدراسة الدراسية، حياته مراحل كل ىف

 واملسـالت األفـالم عـىل النـاس يقبـل ملـاذا أنفسنا سألنا ولو..اإلمتاع وعنرص

 عـىل الحتوائهـا إال االهـتامم عىل تستحوذ مل الفنون هذه كل ؟واملرسحيات

 تلـكى هـ الرتبويـة بيئاتنـا ىف مكلفـة غـري وسـيلة وأبسـط الحكاية، عنرص

 أقـربى وهـ الهـدف هذا تحقيق إىل عدة سبل من سبيل فالقصة الحكاية،

ى التـ إمكاناتنا نقص ظل ىف ًوبناء وفاعًال ًممتعا التعليم جعل ىف ةالواقي إىل

 .ىالسام الهدف هذا تحقق

 الكتـاب هـذا ىف جهـد مـن بـذلناه ما يكون أن تعاىل الـلـه ونسأل هذا

 قـيم غـرس سـهولة ىف ًسـببا يكـون وأن الرتبوية، العملية أطراف لكل ًنافعا

  .القويم والخلق واملعرفة العلم

 .النصري ونعم املوىل نعم تعاىل إنه

الظاهر عبد عىل / دكتور
 ٢٠١٧ الكويت
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 األول الفصل
ومصادرها الدينية القصة
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تاريخية نظرة

 قـصـرية، وقـصـة وقـصـة، رواـيـة، ـبـني ـمـا ـحـديثا القـصـة فـنـون تـعـددت

 يحتلهـا كـانى التـ املرموقـة املكانـة تحتـل أصـبحت إنهـا حتى ،وأقصوصة

 كل غزت بل فقط، نفسها تفرض مل فالرواية القديم، العرىب األدب ىف الشعر

 لكـل والجـامع ى،الحـاو الشـكل أصـبحت إذ املعـارصة، اإلبداعيـة الحقول

 وسياسـة اجتامع، وعلم وملحمة، ومأساة فلسفة من املعروفة الفكر أشكال

 . وأدبية فنية ورؤى نفس، وعلم واقتصاد،

 للقصة العرىب اإلنسان حب

ى التـ العلوم تلك عناء يتطلب ال ممتع أسلوب ىف يشء كل تقدم القصة

 ازدهـر مـثلام ويـنهض يزدهر مل الحديث العرىب األدب إن بل ،اآنًف ذكرناها

 أنهـا عـىل دليـل إال تطورهـا وما الرواية، تلك ازدهار وما .الرواية ىف ونهض

 هـذه قـدم القـديم، العـرىب الفكـر ىف ومصـادرها وأصولها بجذورها ضاربة

 ًألوانـا محطاتـه، مختلـف ىف العـرىب الفكـر عـرف فلقـد أهلها، قدمو اللغة

 العربيـة الدراسـات بعض مازالت لكن. ومتطورة ومتنوعة مختلفة قصصية

الروايـة عـن واقتبـاس أخـذ باألسـاسى هـ العربيـة الرواية أن ترى النقدية
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 أشـكال مـن الشـكل هذا أن الغربية الرواية ىف البحوث تؤكد بينام الغربية،

ى ألفـ منـذ بـأخرى أو بصـورة الوجـود، إىل ظهر قد ،واألدىبى الفكر تعبريال

 )١(" سنة

 أن أزعـم أكـاد " :لوبون جوستاف عن نقًال تيمور محمود يقرر حني ىف 

 القـص عـن للتعبـري قوالـب من صاغت فيام غريها ينافسها ال العربية األمة

.... أن وزعمـوا.. .أن يحـىك " الـدهر غابر من قلنا الذين فنحن به، واإلشعار

 ىف العـرىب َّالقصـاص بهـا ِّميهـدى الت الفواتح هذه آخر إىل ".. كان ياما وكان

 جوسـتاف يقـول املجـال هـذا وىف أقاصـيص، مـن يرسد ملا العصور مختلف

 واألجـراء، َّالحاملـني مـن ًجمعا أشاهد أن اللياىل إحدى ىف ىل أتيح " :لوبون

 مثـل غـرىب ّقاصى أ يصيب أن ىف ألشك وإىن القصص، إحدى إىل يستمعون

 كأنـه يسـمعه مـا يتمثـل وتصـور، حيوية ذو العرىب فالجمهور النجاح؛ هذا

  "يراه

 فـن بـأن ،ألومـن إىن " :تقـدم مـا عـىل ًبنـاء تيمور، محمود ويستأنف 

 دون الغـرب مـن كليـة إلينـا ًوافدا يكن فلم أصيلة؛ عربية جذور له القصة

 العرىب األدب عىل اإلنكار ىف سارعنا إننا. .نابيئت ىف له عربية جذور أية وجود

 ىف الغربية، القصة أعيننا نصب وضعنا ألننا إال اإلنكار ذلك كان وما قصة، فيه أن

ـا لهــا، املرســوم وإطارهــا بهــا، الخاصــة صــياغتها ـاس نتخــذها ورجعـن   املقـي

                                                           
، ١٩٩٧، ١كل،،دار سـحر للـنرش طالرواية العربية اإلشكال والتش:  منصور قيسومة) ١(

 ٦ -٥ص
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.. نجـد فلـم املقياس لهذا أمثال وجود عن العرىب األدب ىف وفتشنا وامليزان،

 مرسـوم وإطـار ،بـه خاصة صبغة ذو قصص فيه العرىب األدب أن والحقيقة

 القصـة بـدأت فقـد جليـة، واضـحة وسـامتنا مالمحنـا فيه لنشهد وإننا له،

 اإلنسـان مـع األسـطورية القصـص نشـأت فقـد اإلنسـان بداية مع العربية

 )١( الزرقاء اللحية وصاحب الغول قصص مثل من خرافات من حوته مبا القديم

ـال إىل تـجـنح خاـصـة والـعـرىب عاـمـة اإلنـسـان بيـعـةفط  إىل ومتـيـل الخـي

 واألفهـام، العقـول بلـب تأخذ ماتعة، سحرية خفية عوامل ىف الواقع معايشة

 كان كم. .ًقدميا املرصية اإلذاعة ىف وليلة ليلة ألف قصص يتابع كان منا كثري

 ىف ِّمثلـتى التـ القصـص تفلـح ومل والعقـول، القلوب شغل خاص سحر لها

 تـأثري لهـا كـان فقـد ،الـذاكرة من القصص تلك عرش تزعزع أن التليفزيون

  .هذا يومنا إىل األذهان ىف عالقة القصص تلك تزال وما عميق،

 وطار واألمهات، األجداد حكايات إىل صغري طفل وهو يستمع مل منا من

 حضن ىف وهوا ًهنيئ ونام وأحزانه، أفراحه وعايش البطل مع املجنح بخياله

 .القصص تلك إىل بتلذذ يستمع وهو جدته أو أمه

 اإلنسـان كـان فلقـد القـدم، منـذ االنسان عرفهاى الت الفنون من القصة

 الطبيعة مظاهر تفسري عن ًقارصا عقله وكان ألغاز، كله ٍعامل ىف يعيش األول

  الحـائر وقفـة أمامهـا وقـف ولـذلك والرباكـني، والشـمس والريـاح كالجبال

 
                                                           

 . ٦٣ -٣٣ت ص .دراسات ىف القصة واملرسح، مكتبة اآلداب د:  محمود تيمور)١(
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 الجـامد فمـنح إليـه، واطـأمن به قنع حل إىل ذلك بعد دىاهت ثم الخائف،

 ومـا األسـاطري، أنشأ ذلك سبيل وىف يعيش، كام يعيش وتخيله كروحها ًروح

 . خرافية قصة سوى األسطورة

 ميتلـئ العـرىب فـالرتاث حديثـة، ليسـت بالقصـة العـرىب الطفـل وعالقة

 كـل ىف داتالجـ أن كـام لألطفـال، تروى أن تصلحى الت القصص من بالكثري

 ًقصصـا علـيهم يقصصـن عـنهم والرتفيه األحفاد تسلية يحاولن عندما زمان

 لخيـال العنـان تطلـق القصـص هـذه وكانت واقعية، أم خيالية كانت سواء

 ويسـتفيد أحداثها متابعة ىف مبتعة ويشعر القصة أحداث ىف فيسبح الطفل

 .منها كذلك

 مـن تطـاوع خصـبة ًرضاأ نحرث - املربني نحن - يجعلنا هنا ذكرناه وما

 مام مستفيدين القصة من مرجو وأثر نتاج من غرسه نريد ما وتثمر يزرعها

 رغباتـه يشـبع جميـل عـامل ىف بعيـدا الطفـل بعقل يحلق خيال من تحمله

 ًكبـريا مجهودا تتطلب ال والقيم املعلومات إليصال سهلة طريقةى فه لذلك

 .جلهأل قيلت ملا املناسبة القصة اختيار أحسنا إذا
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 ومصادرها الدينية القصة

 

 

 :توطئة

 القـرآن اسـتثمر فقد إليها، وينزع للقصة يتوق العرىب اإلنسان كان وإذا

 محققـا واملفـاهيم القـيم إيصـال ىف  الرسول وكذلك الحب، ذلك الكريم

 .معا واإلمتاع اإلقناع

 مـن مجموعـة الطفـل تربيـة ىف املسـتخدمة اإلسالمية الرتبوية وللقصة

 :يىل ما منها ،صائصالخ

 واإلنسان الكون وحقيقة األلوهية، حقيقة عن ًهادفا ًفنيا ًتعبريا تعرب - أ

 القـرآن مـن واملسـتمد )١(ًجميعـا لهـمى اإلسـالم التصـور خالل من والحياة

 هلل وتوحيـده ،األديـب إميان عن واملنبثق الرشيفى النبو والحديث الكريم

 .وتعاىل سبحانه

                                                           
أهدافــه وســامته، بــريوت، مؤسســة : أدب األطفــال:  محمــد حســن بــريغش)١(

قاسـم، إبـراهيم محمـد، األدب اإلسـالمى بـني : ، وانظر١٠٧  ص ١٩٩٦،  )٢ط(الرسالة،
 .٧٣ت، ص .د. ،نبيط، الدمام، مكتبة املت. دالنظرية والتطبيق،
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ـة وحقيـقـة ــهب اإلمـيـان متـثـلى اإلـسـالم التـصـور ىف األلوهـي  ،وـحـده الــل

 ىفى ح لكل العبودية هذه وشمول سواه، دون بالعبودية وتفرده وبوجوده

 من صادر نشاط ولكل ،الشهادة عامل ىف أو الغيب عامل ىف سواء الوجود هذا

 .املخلوقات تلك

 ومواليـ ،ورسـله ،وكتبه ،ومالئكته ،الـلـهب اإلميان :تشمل اإلسالم وعقيدة

 األخـرى، األركـان بسـائر مـرتبط منهـا ركـن وكّل .ورشه خريه والقدر ،اآلخر

 .وغاية صدور ارتباط األول بالركن مرتبطةا ًجميع لكنها

 ّشقني من يتكون الكون أن إىل تشري :ىاإلسالم التصور ىف الكون وحقيقة

 ،وجـن ،مالئكـة مـن فـيهام مبـا وهـام ،)١(والشـهادة ،الغيب :هام َّمستقلني،

 واقعـة ،الـلــه مخلوقـات مـن وغريهم ،وأرض وسامء وأنهار، وبحار ،إنسو

  .ومعاشه اإلنسان لخدمة ومسخرة ،سبحانه وإرادته :أمره تحت

 الـلــه سـواه األرض، طـني مـن مخلـوق الكـون، هذا من جزء واإلنسان

 ،واإلنسـانية الدين ىف إخوته وبني بينه وآخى وكرمه، وميزه ،صورته فأحسن

ى التـ الغايـة :بـذلكا ًمؤديـ فيهـا، ويعبـده ليعمرها أرضه عىل استخلفه ثم

  .أجلها من خلق

                                                           
 - هــ ١٤٢١ (أساسيات املناهج، دار النرش الدوىل،  الرياض،:  محمد أرشف املكاوى)١(

 .٥١، ص ) م٢٠٠٠
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 حيـاةى هـ وإمنـا ؛الصـدفة وليـدة ليسـتى اإلسـالم التصـور ىف فالحياة

 .)١("وأخر قدم ما عىل اإلنسان فيها يحاسب ،اية وملسارها ،وغاية هدف

ى الت ،ةاإلسالمي واألخالقيات والقيم املبادئ عىل موضوعاتها ىف تقوم -ب

 .)٢(املسلم املرىب إليها يصبوى الت الرتبوية األهداف الطفل ىف ترسخ

 اإلنسـان تربيـة ىف متمثـل ى،إسـالمى تربو رباىن هدف نحو تنطلق -ج

 إسالمية قصة كونها )٣( وتعاىل سبحانه الـلـها ًعابد ،األرض لعامرة املستخلف

 .وقيمه اإلسالم مبادئ مع منسجمة

 البنـاء حيث من الطفل قصة عليها تقومى الت لفنيةا العنارصى تراع - د

 ؛ذـلـك إىل وـمـا ،والشخـصـيات ،واألـحـداث ،واملـكـاىن الزـمـاىن واإلـطـار ،الـعـام

 تبلـغ ثـم ومـن ،نقلـه فنيـة وبـني املحتـوى بني والتكامل االنسجام ليحصل

 .املرجوة األهداف

 وشخـصـياتها، وأـسـلوبها، وأـهـدافها، وأنواعـهـا مـضـامينها ىف تتـنـوع -ـهــ

 النفسية واألسس عنه، املعربة للمجتمع االجتامعية لألسس ةاًمراع وأحداثها،

 .إليهم املقدمة األطفال لألفراد

                                                           
 جرار، مأمون فريـز، مرجـع سـابق، (١ -ط، .منهج الفن اإلسالمى، د:  محمد قطب)١(

 .٢٤، ٣١، ٤٤ت، ص .القاهرة، بريوت، دار الرشوق، د. ١٤ص 
 شحاتة، حسن، أدب الطفـل العـرىب دراسـات وبحـوث،  الـدار املرصيـة اللبنانيـة، )٢(

 .٢٦ م، ص ١٩٩١
م، مطـابع .ط، د.املبادئ والقيم ىف الرتبية اإلسـالمية، د:  محمد جميل عىل الخياط)٣(

 .٦٢ م، ص ١٩٩٦جامعة أم القرى، 
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 الدينية القصة مصادر
 

 

 :النبوية والسرية والحديث القرآن بني ما الدينية القصة مصادر وتتنوع

 القرآين القصص :األول املصدر
 تنقسـم أنهـا ونـرى" أدىب نـوعك القرآنيـة القصـة تناولـت كثرية أبحاث

 :مختلفني نوعني

 ،اوثيًقـا ًارتباطـ مرتبطـان وهـام. الفعل قصة والثانية املثل، قصة أولهام 

 املرتبـطـة الهاـمـة وظيفـتـه ـمـنهام ولـكـل ،اًواـضـحا ًاختالـفـ أيـضـا ومختلـفـان

ـدة ـب ىف بالعقـي ـددة، جواـن ـة متـع ـل فقـص ـرتبط املـث ـاملوقف ـت ـ ـب ى األخالـق

ى األخالقـ بـاملوقف ارتباطهـا فمـع الفعـل قصـة مـاأ للعقيدة،ى واالجتامع

 وهـذا. العقيـدة ىف واإلنسـان للكـون كاملـة رؤيـة تقـدمى فهى واالجتامع

 قصةى وه الكريم القران ىفى الفن اإلعجاز جوانب منا ًجانب يتناول البحث

 . املثل

 لنـا املتاحـة املقـاييس أن وهو هام، أمر بتوضيح نبدأ أن الخري من وإنه

 الـبرشى فعقلنـا برشيـة؛ مقاييس القرآىن اإلعجاز نقيس أن بها كنناميى والت

 مـع يتعامـل حـنيى الـبرش أمام وليس القرآنية، املادة مع يتعاملى الذ هو
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 غـري مـن فإنـه هنا ومن. والقلب العقل يصنعه ما سوى مقياس من الكوىن

 انكـ الكـريم القرآن ألن ذلك مبقاييسناى إله أمر مناقشة نرفض أن املقبول

 . البرشية والقلوب العقول يخاطب

 إال تتـأىت ال كـبرش نحـن لنـا الـلــه كـالم وهو ،القرآىن اإلعجاز تجلية إن

 لتعجـز محمد عىل نزلت معجزة الكريم فالقرآن برشية مقاييس باستخدام

 . العرب عند متقدمة إبداعية قدرة

 ىسمـو تحـدى كـام متامـا للعـرب، اإلبداعية القدرة يتحدى هنا فالقرآن

 الكريم القرآن تفوق وكان. فرعون كهنة عند للسحر املتطورة القدرة بعصاه

 صـدق عـىل الواضـح الـدليل أيضـا وناثرين شعراء من العرب املبدعني عىل

 يكـون أن عليه أنكروا رسالته قومه من املأل عىل أعلن حني فإنه ، محمد

 قولـه صـدق ىلعـ دليـل مـن والسالم الصالة عليه معه يكن ومل. مرسًالا ًنبي

 العـرب إىل يحملهـا إلهيـة معجزة كان الكريم فالقرآن الكريم، القرآن سوى

 )١(".األدىب إبداعهمى وه العرب ميلكها برشية قدرة مواجهة ىف

 أنـه عـىل الكـريم القـرآن ىف تشـكك أن البدايـة ىف قريش حاولت ولقد

 هـذا كـان ولقـد الحـديث أحسن بأنه كالمه الـلـه وصف أن فكان ى،برش إبداع

  ـحـني اًبعيـد شـوطاى التحـد هـذا وسـار .األدىب إبـداعهم لكـل تحـديا الوصـف

 

                                                           
  شبكة اإلنرتنت أحمد شمس الدين الحجاجى، ميدل ايست اونالين من.  بقلم د)١(
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ٍقْل فأتُواْ ِبعْرش سوٍر مْثله مفرتيات[ الكريم القرآن سألهم َ ُ ِّ ََ َ ْ ِ ِ َ ُ ِ ْ َ  وقدم ]١٣:هود] [ُ

. واحدة بسورة يأتوا أن فسألهم األول العرض من جهدا أقل آخرا عرضا لهم

ـ[ ـتم يف رـي ْوإن كُـن ِ َْ َُ ـهِ ـن مْثـل ـورة ـم ـأتُواْ ِبـس ـدنَا ـف ـىل عـب ـا ـع ـام نَزلـن ِب ـم ِ ٍ ِِّ ِّ َِّ ُ ْْ َ َ ََ َْ َّ َّ ٍ [

 صـورة التحـدى أخـذ وإمنـا الحـد هـذا عنـد األمر يتوقف ومل.. ]٢٣:البقرة[

 القـوى كل إىل يلجأوا أن يسألهم فهو اإلبداعية، لقدراتهم ازدراء أكرث أخرى

 اإلتيـان عـىل تسـاعدهمل الـلــه دون مـن يعبـدونهاى الت والكونية األرضية

ِأم يقولـوَن افـرتاه قـْل فـأتُواْ ِبسـورة مْثلـه وادعـواْ مـن  [ مثله من بسورة َْ ِّ َُ َ َِ ِ ٍ ُ ْ ََ ُْ ُ َ َ ُ ُ ْ
ِاستطعتم من دوِن الـلـه ُ ِّ ُْ ََ  .]٣٨:يونس] [ْ

 ال إعجـاز القـرآن هـذا بـأن جميعـا العـرب إميـان إىل األمر انتهى ولقد

 الفـرس يواجهـون خرجـوا وحـني. ةاإلبداعيـ قدراتهم إليه تصل أن تستطيع

 هـاتني بـه يواجهـون مـا معهـم يكـن مل وأرضـهم قالعهـم ويحتلون والروم

 مـن فيـه اإلعجـاز جوانب يتدارسون أخذوا. الكريم القرآن سوى الحضارتني

  الـيـوم تـعـرف ـمـاى ـهـ ـكـربى حـضـارة ـصـنع ىف تـسـبب ـمـام. جوانيـهـا ـكـل

ا ًوفكريـا ًلغويـا ًإعجـاز نكـا األمـر حقيقـة ىف فـالقرآن اإلسـالمية، بالحضارة

ـاز أـصـبح ـكـام للـعـرب، ـةا ًحـضـاريا ًإعـج ـاء للبرشـي ـان فـقـد جمـع ـنص ـك   اـل

ى الـذ الـنص أيضـا وكـان معتقـدهم، البرش من كبري جزء منهى استقى الذ

  فهـو صـدقه، ىف والتشـكيك فيـه االعتقـاد دحض البرش من كبري جزء حاول
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 رد ـعـىل وـقـادر العـصـور، ـمـر ـعـىل املتـجـدد العـطـاء ـعـىل ـقـادرى ـحـ ـنـص

 )١(.التحديات

 نفسـها الفـرتة هذه أن وهو ؛العرىب األدب مؤرخو أغفله أمر هناك كان

 الفـن وهـو ،العـرىب اإلبـداع واقـع ىف كـربى قيمـة لهى فن تكون بدايةى ه

 إىل الجنـوب عرب عىل وانتصاراتهم الشامل عرب تجمع أدى فقد ،القصىص

 إحسـاس ولكـن يستمر مل معالتج هذا أن صحيح. بينهم الوحدة حس إبراز

 ىف الكبـري، التجمـع ىف ذلـك متثـل وقـد يتوقـف مل واحدة أمة بأنهم العرب

 بهذا جميعا العرب وفرحة قارى ذ معركة ىف وهزميتهم الفرس قوة مواجهة

 . االنتصار

 القصـة ارتبطـت فقـد .القصـىص الجو لخلق املالئم املناخ هو ذلك كان

 اسـتقر وحني. وأمجادهم ووقائعهم يامهمبأ ارتبطت لهم،ى التاريخ بالواقع

 القصـىص اإلبداع إىل لجأوا الفرتة هذه تاريخ إىل ينظرون وأخذوا املسلمون

 تـداخل هنـا ومـن لـواقعهم، روايـة عدوه وإمنا ،اًفنيا ًإبداع يعدوه أن دون

 العلـامء، برواية الشعبية القصة رواية تداخلت ثم بالتاريخ القصىص اإلبداع

 . العلامء رواية كسلسلةا ًمتام رواة لةسلس لها وأصبح

 يدرسـونه إبـداعا املرحلـة هـذه قصص يعدوا مل العرب النقاد كان وإذا

 فقـد هـذا وعـىل .أدىب إبداع أنها عىل واجهها الكريم القرآن فإن ويقومونه

 
                                                           

  املصدر السابق)١(
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 ذلـك ويؤكـد. العربيـة القصـص أمـاما ًإعجـاز تقـف القرآنية القصة كانت 

َإنَّ هـذا لهـو [ الحـقى هـ فقصصـه األخـرى، صوالقص قصصه بني املقارنة ُ َ َ َ ِ
ُالقصص الحق وما من إله إالَّ الـلـه وإنَّ الـلـه لهو العزيز الحكيم  َ َ َ َ َِ ٍ ِْ ْ َ َ ْ َ ُْ ِ َ ُُ َ ََ ُ ُِّ ِ ِ ْ}٣/٦٢{  [ 

 . ]٦٢:آل عمران[

 بينهـا يقـارن فهـو الحـق، بأنها قصصه صفة الكريم القرآن يحدد وحني

 غريهـا عن تختلف القرآنية فالقصص ،الحدث صدق حيث من األخرى وبني

 الخيـال فيـه يـدخل إبـداع األخـرى القصـص بينام حق أنها ىف القصص من

 لـذا املؤلفـة، القصـة تفـوق يجعلها ال صادقة حقيقة القصة وكون. البرشى

 إىل يتعداه بل بالصدق قصصه وصف حد عند يتوقف ال الكريم القرآن فإن

َنَحن نَقص عل[. األحسن أنها َُ ُّ ُ ْيك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآَن ْ ُ ْ َ َ َْ َ ََ َْ ْ َ ِْ َ َ َ ْْ َ ََ ِ ِ
َوإن كُنَت من قبله لمن الَغافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ِ  .]٣:يوسف] [}١٢/٣{َ

. البرشيـة للقـدرة املواجـهى الفنـ باإلعجـاز الصـدق مفهوم ميتزج وهنا

 يوضح كام قبل، من غافًال عنه كان ما نبيلل يوضح بقصصه الكريم فالقرآن

 هنـا فالقرآن. البرش صناعة قصص من صياغة أحسن القصص هذه أن أيضا

. األحـسـنى ـهـ قصـصـه ـمـن ويجـعـل الـعـرىب القـصـة ـفـن بوـجـود يـعـرتف

 عـىل األحسن فهو حسنه تحديد ميكن ال هنا املقارنة ىف األحسن واستخدام

 . املقارنة وجوه من وجهى أ وىف اإلطالق

  .العرىب القصص أماما ًإعجاز تقف القرآنية القصة كانت فقد هذا وعىل
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 ذكر. القص ىف اإلبداعية بقدراتهم املعروفون قصاصهم للعرب كان ولقد

 رشيـة بـن عبيـد اسـم يـرتدد يزال وال أسامئهم، بعض العرىب األدب مؤرخو

 معاويـة اسـتقدمه حتـى عـاش وقد املخرضمني، قصاصهم أشهر من كواحد

 قريش قصاص أحد  الرسول سرية وتذكر اليمن، ملوك قصص عليه ليقص

 معـاداة ىف البـارزة األسـامء أهـم مـن وكان الحارث، بن النرض وهو املهمني

 قيمة يعرف ويقدره، ووجوهه الكالم يفهم ذكيا كان النرض ، الـلـه رسول

.  الـلـه رسولى يؤذ كان بأنه السرية تصفه. اإلميان فريفض ويكابر القرآن

 الفـرس ملـوك أحاديـث بها وتعلم الحرية قدم قد وكان العداوة له وينصب

 الرسـول مواجهـة ىف كبـري بـدور النرض وقام )١(. وإسفنديار رستم وأحاديث

 محمد يقوله ما فاتهم ، نبيال عىل الهجوم ىف معرفته فاستخدم وعداوته

 القـرآن ىف مـرات تسـع أسـاطري كلمـة ذكـرت ولقد. األولني أساطري بأنه 

 الحـد هـذا عنـد األمـر بـه يتوقف ومل. قوله عىل ردا جميعها كانت الكريم

  )٢( ".الـلـه أنزل ما مثل سأنزل" قال أنه عنه روى وإمنا

َقد سمعنا لو نََشاء لقلنا مْثَل هذا [ هذا موقفه الكريم القرآن له وسجل َ ِ َِ َْ ُ َ َْ ْ َ ْ َ
ـني  ـاطري األوـل ـذا إالَّ أـس َإْن ـه ِ َِّ ُ َ َ ِ َِ ـال] [}٨/٣١{َ ـان. ]٣١:األنـف ـد ـك ـنرضى تـح  اـل

 
                                                           

السرية النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مطبعة الباىب الحلبـى، :  ابن هشام)١(
 ٣٠٠، القسم األول، ص١٩٥٥القاهرة 

 ٣٠٠السابق  ص. )٢(
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. القـرآن حقيقـة وتشـويه رسالته تشويه محاوال للرسول مسيئا عمليا تحديا

 مـا قومـه وحـذر ،الـلــهب فيه فذكر مجلسا  الـلـه رسول جلس إذا فكان

 :قـال ثـم قام إذا محله ىف خلفه الـلـه نقمة من األمم من قبلهم من أصاب

 أحسن أحدثكم فأنا َّإىل فهلم منه، حديثا أحسن قريش، معرش يا الـلـهو أنا

 مبـاذا :يقول ثم واسفنديار، ورستم فارس ملوك عن يحدثهم ثم حديثه، من

  )١(" ؟ىمنا ًحديث أحسن محمد

 ما بأن واعرتف  محمد رسالة تشويه ىف وفشل دعواه ىف النرض وفشل

 وهـو االعـرتاف شـكل قـريش لرؤسـاء حديثه وأخذ عظيم أمر بقريش نزل

 قـد بعد، بحيلة له أتيتم ما أمر بكم نزل الـلـهو إنه قريش، معرش يا" يقول

 وأعظمكـم حـديثا، وأصـدقكم فـيكم أرضـاكم حدثا غالما فيكم محمد كان

 ساحر، قلتم به، جاءكم مبا وجاءكم الشيب، صدغيه ىف رأيتم إذا حتى أمانة،

 كـاهن، وقلتم وعقدهم، ونفثهم السحرة رأينا لقد بساحر، هو ما الـلـهو ال

 سـجعهم، وسـمعنا وتخـالجهم، الكهنـة رأينـا قـد هن،بكـا هو ما الـلـهو ال

 كلهـا أصـنافه وسـمعنا الشعر رأينا قد بشاعر، هو ما الـلـهو ال شاعر وقلتم

 الجنـون، رأينـا لقـد مبجنون، هو ما الـلـهو ال مجنون، وقلتم ورجزه، هزجه

 شأنكم ىف فانظروا قريش معرش يا تخليطه، وال وسوسته، وال بخنقه هو فام

  ".عظيم أمر بكم نزل لقد ـلـهالو فإنه

                                                           
 ٣٠٠ص . املصدر نفسه) ١(
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 أىب بـن عقبـة مـع بعثـوه الـنرض يقـول مـا إىل الزعامء استمع أن وبعد

 دخلـوا وإمنا مخرجا، لقريش يجدون لعلهم باملدينة اليهود أحبار إىل معيط

 فبعد الكريم، القرآن قصص مع مقارنة ىف القصصية علمهم مصادر ودخلت

 القصـص مواجهـة ىف ليقفى دشتالزرا القصص الحارث بن النرض أدخل أن

 مواجهـة ىف قصصـهم لتقـف اليهـود إىل يتجـه إعجـازه يبطـل حتى القرآىن

 جديدا بعدا أضاف قد الحقيقة ىف وهو أيضا، إعجازه ليبطل القرآىن القصص

 البدايـةى ففـ القصـص، مـن غريهـا القرآنية القصة بني املقارنة دائرة يوسع

 املواجهـة تحركـت ثـم العربيـة، القصـة مواجهـة ىف القرآنيـة القصـة كانت

 حركـة القصة وتتحرك الزرادشتية، القصة مواجهة ىف القرآنية القصة لتصبح

 . اليهودية القصة مواجهة ىف القرآنية القصة لتصبح كبرية

 أصـحاب عـن ًمحمـدا يسـأال أن وصاحبه النرض من طلبوا اليهود إن إذ

 ثـالث عـن سـلوه" لهـام اليهـود أحبـار وقـال. والـروح القرننيى وذ الكهف

 متقول، فالرجل يفعل مل وأن مرسل، نبي فهو بهن أخربكم فإن بهن، نأمركم

 كان قد فإنه أمرهم، كان ما األول الدهر ىف فتية عن سلوه ،مرأيك فيه فرأوا

 ومغاربها األرض مشارق بلغ قد طواف رجل عن وسلوه عجب، حديث لهم

 . ؟ىماه الروح عن وسلوه نبؤه، كان ما

 صـدقه تعـرفى فهـ عدمه من محمد صدق عن تبحث قريش نتك ومل

 اليهـود عنـد تجـدها أن وتصـورت لتعجزه، وسيلة عن تبحث كانت ولكنها

 إعجـاز إىل أضـافت بقصص األسئلة عىل محمد أجاب فلقد فشلت أنها غري
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 لدعوته جحودهم ذلك مع أكدوا ولكنهم قوة مواجهتهم ىف القرآىن القصص

ِوقال الذ[ ونكرانها َّ َ َ ْين كَفـروا ال تَسـمعوا لهـذا القـرآِن والَغـوا فيـه لعلكُـم َ َ َُّ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َْ َُ َ ْ َ
ُتَْغلبوَن    .]٢٦:فصلت] [}٤١/٢٦{ِ

 القصص بني املقارنة باب فتح أن اليهود وال قريش تدركه ملى الذ اليشء

 كافة، العرب بني اإلسالم انتشار إىل أدىى الذ هوى اليهود والقصص القرآىن

 سـورة يقـرأ وهـو ، الـلــه رسـول إىل املدينـة أهـل من نفر استمع فلقد

 إىل دفعهـمى دينـ صـدق وراءه يقفى فن إعجاز أمام أنهم فأدركوا يوسف

ا ًجديد دورا اإلسالمية الدعوة لتبدأ والسالم الصالة عليه محمد بنبوة اإلميان

 خذوأ. جديد طريق ىف السري ىف اإلسالم بدأ الجامعة هذه فمن اإلميان، بهذا

 قصصية بالغة بالغته بجوار تقف الا ًفنيا ًإعجاز ليتأكد مساره الكريم القرآن

 .مكتوبة أم كانت شفوية

 الكـريم القـرآن بـه سـبقى الذ القرآنية للقصةى الفن اإلعجاز صورة أما

 فـيمكن بهـا يقـارنوه أن وغريه الحارث بن النرض حاولى الت األعامل جميع

 شـكلني تأخـذى وه مجتمعة، القصص هذه إىل النظر عند عليها يتعرف أن

 )١(. الفعل وقصة املثل قصة هام واضحني

                                                           
العرب  الجمعية الدولية للمرتجمني واللغويني ::أحمد شمس الدين الحجاجى. د.  أ )١(

http://www.wata.cc/forums/showthread.php? 
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  بالقصة والرتبية الكريم القرآن

 

 

 أقـدم من تعد بل ،النشء إلعداد الرتبوية الوسائل من وسيلة القصة إن

 اإلنسـانية العصور مر عىل الرتبية ىف القصة استخدمت ولقد الوسائل، هذه

 هـو القصـىص األسـلوب أن عـىل الـنفس وعلـامء رتبيةال رجالى رأ واستقر

 قـيام أكـان سـواء لألطفـال تقدميـه نريد ما طريقها عن نقدم وسيلة أفضل

 املرتبـة القصـة وتحتـل "اجتامعية أو سلوكية توجيهات أم أخالقية أم دينية

 األكـرثى ه القصة أن الدراسات معظم أثبتت حيث ،األطفال أدب ىف األوىل

 أو يقرؤونهـا فهـم انتبـاههم جذب عىل القدرة لها وأن طفالاأل بني انتشارا

ـا يســتمعون ـابعون بشــغف، إليـه ـز مبتعــة أحــداثها ويـت  وانفعــال وتركـي

 لفـرتة نفوسـهم ىف أثرهـاى ويبق معهم ويتعاطفون ،أبطالها مع وينخرطون

 .طويلة

 كـان فلقـد ،القـدم منذ اإلنسان عرفهاى الت األدبية الفنون من والقصة 

 مظاهر تفسري عن قارصا عقله وكان ألغاز، كله عامل ىف يعيش األول اإلنسان

 وقفـة أمامهـا وقـف ولـذلك ،والرباكـني والشـمس والرياح كالجبال الطبيعة

  فمـنح إليـه، واطـأمن بـه قنع حل إىل ذلك بعد اهتدى ثم الخائف، الحائر
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 أنشـأ ذلـك سـبيل وىف يعـيش، كـام يعـيش وتخيلـه كروحـه، روحـا الجامد

 بالقصـة العـرىب الطفـل وعالقـة خرافية، قصة سوى األسطورة وما ري،األساط

 أن تصـلحى التـ القصـص مـن بـالكثري ميتلـئ العرىب فالرتاث حديثة، ليست

 األحفـاد تسـلية يحـاولن عندما زمان كل ىف الجدات أن كام لألطفال، تروى

 حتـى ،واقعيـة أم خيالية أكانت سواء قصصا عليهم يقصصن عنهم والرتفيه

 .)َّالحكاءة الجدة ( الجدة عىل يطلق صار

 وهـل ؟ األطفـال تربيـة ىف القصـة استخدام من اإلسالم موقف ما ولكن

 ؟ املسلم الطفل لرتبية القصة تصلح

 مـن املسـلم الفـرد متكن إسالمية تنشئة عمليةى ه اإلسالمية الرتبية إن

 راعيـةم األرض، وعـامرة ،الـلــه عبـادة رأسها وعىل اإلسالم، أهداف تحقيق

 اإلنسانية، الشخصية جوانب تنمية إىل تسعى تربيةى فه والتكامل، الشمول

 مبـا املجتمـع ىف اإلسالم تطبيق من ميكنها مستوى إىل الشخصية هذهى لرتق

 النبوية السنة تسري النهج هذا وعىل )١( اآلخرة وسعادة ،الدنيا ازدهار يكفل

 كرميـة حيـاة بتأسيس لكفيلةا الكربى القيم لرتسخ وأهدافها مفرداتها بكافة

 .والبيئة والجامعة للفرد

                                                           
، ١الرتبيـة اإلسـالمية واسـرتاتيجياتها العمليـة، دار املسـرية ط: وليد رفيق العيارصة )١(

 ٤٥٠ص ). م٢٠١٠-هـ١٤٣١(األردن 
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 التقاليد منو ىف األثر أبعد لها كان اجتامعية مبادئ  الرسول وضع لقد

 جميـع بـني والرحمـة واملسـاواة اإلخـاء مبـدأ أهمها كان اإلسالمية، والنظم

 :الكريم القرآن ىف جاء اللون، أو الجنس اختالفات عن النظر بغض املؤمنني،

ا المؤمنوَن إخوة  [ ٌإمنَّ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ ْ  فضـل ال« الرشيـف الحـديث وىف ، ]١٠:الحجرات] [َ

 تـدعيم ىف املبـادئ هـذه أسـهمت وقـد. »بـالتقوى إالى أعجمـ عـىل لعرىب

 البقـاع ىف املسـلمني بـني واالئـتالف املـودة أوارص وتقويـة الروحية الوحدة

 الرتبيـة حركـة وىف ةالعربيـ الثقافـة حركـة ىف أثـرت كام املختلفة، اإلسالمية

 )١( "العرب بني والتعليم

 إىل النـاسى ليهد  محمد رسوله عىل الكريم القرآن تعاىل الـلـه أنزل

 فيه الناس تعاىل الـلـه خاطب وقد النور، إىل الظلامت من ويخرجهم الحق

 تـحـركى الـتـ والوـسـائل تـجـذبهم،ى الـتـ وباألـسـاليب ـمـداركهم، ـقـدر ـعـىل

 وسـائل واتخـذ أهدافـه، لتحقيـق متنوعـة يبأسـال سـلك وقـد مشاعرهم،

 والوسـائل األسـاليب أبـرز من القرآىن والقصص غاياته، إىل للوصول مختلفة

َلقد كَاَن يف قصصِهم عربة ألويل األلبـاب مـا [ الكريم القرآن استعملهاى الت ْ َ ِِ َ ْ ِّ َ ََ ُِ ْ ٌ ََ ْ ِ ِ ْ
َكَاَن حديًثا يفرتى ولكن تَصديق الذي بني ي َ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ًديه وتَفصيَل كُـلَّ َيشء وهـدى َ َُ َ ٍَ ْ ِ ِْ ْ

ُورحمة لقوم يؤمنوَن  ِ ْ ُ ٍْ ْ َ ِّ ً َ َ  .]١١١:يوسف] [}١٢/١١١{َ

                                                           
. ىف  املوسوعة العربية. الرتبية العربية اإلسالمية: نزيه الجندى وزهري أحمد حمدان)١(

 .٣٠١،  ص ٦ج) م٢٠٠٢(لعربية، دمشق  هيئة املوسوعة ا
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 :القرآىن القصص مفهوم

 عن وتنقيب آثار، عن كشف هو القصص أو للقصةى اللغو االشتقاق إن

 إعـادة هـو الكشف بهذا يراد ما وغاية عنها، غفلوا أو الناس نسيها أحداث

 عـربة منهـا لهـم ليكـون إليها، وألفاتهم بها، الناس لتذكري دجدي من عرضها

 )١(.القرآىن القصص .كان هكذا وموعظة،

 عرضـهى ير ما لعرض واقعية ماضية أحداث تتبعى ه القرآن ىف والقصة

ًقصصا القرآن بها جاءى الت األخبار تسمية كانت هنا ومن. منها،
)٢( 

ّوعرفت ِّ  املاضـية األمـم أحـوال عـن إخبـار" :بأنهـا ًأيضـا القـرآن قصص ُ

 مـن كثـري عـىل القـرآن اشـتمل وقد الواقعية، والحوادث السابقة، والنبوات

 وحـىك قـوم، كل آثار وتتبع والديار، البالد وذكر األمم، وتاريخ املاىض وقائع

 .عليه كانوا ملا ناطقة صورة عنهم

 ربى اثـنـ وـقـد الكـريم، الـقـرآن ىف جـاء ـمـا هـو للقـصـة رسد أعظـم إن

َإنَّ هـذا [ سبحانه ذلك ىف فيقول كتابه ىف يوردهاى الت القصص عىل ملنيالعا َ ِ
ُّلهو القصص الحق َ َْ َ ْ َُ َ   .]٦٢:آل عمران] [ُ

                                                           
، دار املنار للطبع والنرش والتوزيع، مرص، ٢ قصص القرآن، ط :محمد بكر إسامعيل) ١(

 . م١٩٩٧
 القـصـص الـقـرآىن ىف منطوـقـه ومفهوـمـه  مطبـعـة الـسـنة :عـبـد الـكـريم الخطـيـب )٢(

 .٤٧م، ص ١٩٦٤املحمدية، 
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 القصـص هـذا عـىل السورة صدر ىف العاملني ربى اثن يوسف سورة وىف

َنَحن نَقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا  [ :بقوله َ َ َُ َْ ْ َ َْ َ ْ َ ُِ َ َ َ ْ ْْ َ ََ ِ ِ َ ِالقـرآَن وإن ُّ َ ْ ُ ْ
َكُنَت من قبله لمن الَغافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ  ]٣:يوسف] [}١٢/٣{َ

ْلقد كَاَن [ :بقوله القصص هذا عىل الثناء سبحانه يؤكد السورة نهاية وىف َ َ
ِيف قصصِهم عربة ألويل األلباب ما كَاَن حديًثا يفـرتى ولكـن تَصـديق الـذي  ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َِّ ْ ُ َ َ ْ َ َِ َْ َ ِ َ َ ُِ ٌ ََ ْ ِ

َبني ي ََ ُديـه وتَفصـيَل كُـلَّ َيشء وهـدى ورحمـة لقـوم يؤمنـوَن ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍْ ْ َ ِّ ًْ َ َ َ َ ًَ َُ ٍ ْ}١٢/١١١{ [

 .]١١١:يوسف[

 آمنوا الذين الفتية حال يعرض وهو العاملني ربى يثن الكهف سورة وىف

ٌنَحن نَقص عليك نَبـأهم ِبـالحق إنَّهـم فتيـة [ :فيقولى هد وزادهم بربهم َ َ ْْ ِ ْ َ ُْ ِ ِّ ْ َ ُُ َُ َ َ ُّ
ُآمـنـوا  ًبِــربِهم وزِدنَــاهم ـهـدى َ ُ ُ ْْ ْ َِّ  الـقـرآن أورد وـقـد ]١٣:الكـهـف] [}١٨/١٣{َ

 عـن صـارفة الخـرية، للعواطـف مثـرية بطـرق السـابقة األمـم أخبار الكريم

 أن ىف والشـك العـربة، والـتامس والتأمـل التـبرص إىل داعية الرشيرة، النوازع

 عليـه قاتفـ مـا معظـم – الفنيـة الناحيـة مـن – فيه الكريم القرآن قصص

ـارص مــن اآلداب دارســو ـه عـن  والرصاع واألحــداث واملكــان كالزمــان فنـي

ى الرتبـو الهـدف لعل كثرية، أهداف املوضوعية الناحية من وله واألشخاص،

 والهداة للدعاة متجرد سام وعطاء مثينة قيم من تحتهى ينضو ملا أهمها من

 .واملصلحني

 ىف مستقال ًفنيا عمال ليست القرآن ىف القصة أن تقرر أن نستطيع هكذا"

 الفنيـة القصـة ىف الشـأن هـو كام حوادثه، وإدارة عرضه وطريقة موضوعه



القصة املعلمة ٤٠  

 وسـائل مـن وسـيلةى هـ إمنـا مجـرد،ى فنـ عرض أداء إىلى ترمى الت الحرة

 )١()األصيل هدفه تحقيق إىل الكثرية القرآن

                                                           
 م، ١٩٨٢، بـريوت، لبنـان، ٧رشوق ط  التصوير الفنى ىف القرآن،، دار ال: سيد قطب)١(

 .١١٥ص



 ٤١فن التدريس بالقصة  

 
 القرآين القصص تصنيفات

 
 
 األنبيـاء قصـص منهـا القصص، من مختلفة ًأنواعا الكريم القرآن َّتضمن 

 وقصـص األنبيـاء، غـري مـن برش وقصـص أممهـم، مع السالم عليهم والرسل

 والحرشات كالطيورى أخر لعوامل وقصص والجان، املالئكة كعامل غيبية لعوامل

 .والحيوان

 :أنواع أربعة القرآن ىف والقصص

 ات،واملعجز قومهم إىل دعوتهم تضمن وقد األنبياء، قصص :األول النوع

 وعـيىس وهـارون وموىس وإبراهيم نوح كقصص واملكذبني، املؤمنني وعاقبة

 .واملرسلني األنبياء من وغريهم

 تثبـت مل وأشـخاص غـابرة بحـوادث يتعلـق قـرآىن قصـص :الثـاىن النوع

 وطـالوت املوت، حذر ألوف وهم ديارهم من اخرجوا الذين كقصة نبوتهم

 السـبت وأصـحاب وقارون ننيالقرى وذ الكهف وأهل أدم،ى وابن وجالوت،

 . وغريهم الفيل وأصحاب األخدود وأصحاب ومريم



القصة املعلمة ٤٢  

  الرـسـول ىف وقـعـتى الـتـ ـبـالحوادث يتعـلـق قـصـص :الثاـلـث الـنـوع

 التوبـة، سـورة ىف وتبـوك حنني وغزوة عمران آل سورة ىف وأحد بدر كغزوة

 .ذلك ونحو واإلرساء، والهجرة ،األحزاب سورة ىف األحزاب وغزوة

 صميم من ووقائع ًأحداثا تتناولى التى وه الغيبية، القصة :بعالرا النوع

 ىفى فهـ ،مجهـوًال ًغيبا لإلنسان كانت ْوإنى فه اآلخرة، مشاهد مثل الغيب

 واآلـخـرة كالـشـهادة، علـمـه ىف فالغـيـب مـشـهود، ـحـارض تـعـاىل الــلــه عـلـم

 اهـذ مـن سـواء، كالعالنية والرس ،كاآلىت واملاىض كالظاهر،ى والخف كالدنيا،

 )١( )السالم عليه عيىس محاكمة قصة اللون

 :الثاىن التصنيف

 أن أسـاس عـىل ،ومتثـيىلى تـاريخ :نـوعني القـرآىن القصص البعض َّقسم

. )٢(املوضـوعي الصـدق فيه يتمثل والثاىن ى،الواقع الصدق فيه يتمثل األول

 يةالتاريخ القصة تكون قد إذ النوعني، بني ًحاجزا يقيم ال التقسيم هذا َّلكن

 القريـة أصـحاب قصة مثل القرآن برصيح املثل مساق سيقت متثيلية

 سـبيل ىف البطـل باستشهادى تنتهى الت الكفاح قصص نوع منى وه

 ى الذ مكة ملرشىك مثًال التاريخية القصة هذه الـلـه رضب وقد الحق،

 

                                                           
 القصة ىف القرآن الكريم، مجلة العرىب الكويتية، مـارس : محمود شحاتهالـلـهعبد . )١(

 ٢٧، ص ١٩٧٦
 سـيكولوجية القصـة ىف القـرآن الكـريم، الرشآة التونسـية للتوزيـع، : التهامى نقرة)٢(

 ١٥٦ م، ص ١٩٧٤تونس، 



 ٤٣فن التدريس بالقصة  

 هـذه أصـحاب عـىل نزل كام عليهم ينزل ًعذابا إلنذارهم  الرسول َّكذبوا

 .املرسلني طاعة إىل دعاهمى الذ املؤمن قتلوا ملا القرية

 :الثالث التصنيف

 :نوعني القرآىن القصصى الحدر الـلـه عبد بن خليل َّقسم

  املشاهدة القصص :األول النوع

 ، محمـد نبينا زمن ىف وقعتى الت بالحوادث املتعلقة القصص ومنها 

 بالنسـبةى فهـ وغريهـا، مالـك بـن كعـب وقصـة اإلفك، وحادثة كالغزوات،

 وإن أماكنهـا، ويشـاهدون ،أصـحابها يـرون مشـاهدة، قصـص  للصحابة

 .غيبية ًقصصا بعدهم ملن بالنسبة كانت

 الغيبية القصص :الثاىن النوع

 :تكون أن َّأماى وه 

ـاء ًقصـصـا  ـوح آدم كقـصـة اـملـاىض ىف وقـعـت لألنبـي ـراهيم وـن  وإـب

 .ويونس وعيىس وموىس

 أـصـحاب كقـصـة نـبـوتهم تثـبـت مل مـمـن األنبـيـاء لـغـري ًقصـصـا أو 

 .القرننيى وذ األخدود، وأصحاب الكهف

 .كفر ومن منهم أطاع من السالفة، األمم عن ًحديثا تكون أو

 سـبحانه الـلــه عـن كالحديث حارضة، غيبية ًقصصا تكون أن وأما

 الـجـن وـكـذلك الغـيـب، داـئـرة ـضـمن ـيـدخل ولكـنـه موـجـود، فإـنـه

 . واملالئكة



القصة املعلمة ٤٤  

 القيامة عرصات ىفى يجر ما ومنها ستقبليةم غيبية تكون أن وإما 

 )١( سنته ىف نبيال أو كتابه ىف العاملني رب عنها أخربى الت األمور من

  الرابع التصنيف

 النبويـة السـنة ىف أو الكـريم القـرآن ىف الـواردة القصـص هـذه َّإن ثم 

 تريـدى التـ الفكـرة وحسـب تعالجـهى الذ املوضوع حسب تتنوع املطهرة

 عـرض ىف وتـارة وقصـرية، رسيعـة ملحـة ىف تـأىت فتـارة عليهـا، سالنـا تربية

 إىل االعتبـار هـذا مـن تقسيمها ميكن ولهذا مطول، بإسهاب وتارة متوسط،

 :أقسام ثالثة

 النبويـة السنة ىف أو الكريم القرآن ىف تردى التى وه: القصرية القصة -١

 .أبعادها يتصور أن للعقل تاركة رسيع بعرض املطهرة

 عـن النمـل سورة ىف سبحانه الـلـه قصه ما ومثالها :املتوسطة ةالقص -٢

 .السالم عليه سليامن الـلـه نبي مع وبلقيس والنملة، الهدهد قصة

 نبـي قصـة ومثالهـا مطولة القرآن ىف تردى التى وه :الطويلة القصة -٣

 فاستغرقت القصة هذه الكريم القرآن عرض فقد السالم، عليه يوسف الـلـه

 . )٢( لهاك السورة

                                                           
الوطنية، جامعـة أم . الرتبية الوقاىئ: الرحمن الحدرى بن عبد الـلـه خليل بن عبد )١(

 ٢٥٠ هـ، ص ١٤١٨القرى، مكة املكرمة، 
 ٢٥١املرجع السابق، ص ) ٢(



 ٤٥فن التدريس بالقصة  

 الرتبويـة األسـاليب مـن كنوع – للقصة عرضه ىف الكريم القرآن أن عىل

 طراـئـق ذـلـك ىف يـسـتخدم – اإلـسـالمية الرتبـيـة بـهـا حفـلـتى الـتـ الناجـحـة

 يبسـط ثـم مـوجز، كعـرض القصـة عـن ًعامـا ًتصـوراى يعط فتارة مشوقة،

 القصـة تبسـط وقـد الكهـف، أهـل قصـة ىف الحال هو كام حولها الحديث

 ىف تتجـزأ وقـد واحـد، مشهد ىف تكون وقد دقيًقا، تفصيال أولها من لةمفص

. والعـرب الـدروس من فيها مبا منفصلة حلقة موقف كل يأخذ حلقات، عدة

 )١(.متكاملة قصة فتتكون األخرى مع حلقة كل تجمع ثم

  الخامس التصنيف

 آخـر مكـان ىف مخـترصة مكـان، ىف مبسـوطة القصـة القرآن يعرض وقد

 موىس الـلـه نبي كقصة ًكثريا القرآن ىف الواحدة القصة تتكرر وقد والعكس،

 أكـرث ىف القرآن ىف وردت حيث ًتكرارا القرآن قصص أكرث من ىف السالم عليه

 الطول حيث من العرض مختلفة املواضع جميع ىف لكنها ًموضعا، مثانني من

 القرآن غةبال أرسار من وهذا. والجمل والعبارات األلفاظ ىف وحتى والقرص،

 )٢(. وإعجازه وعظمته

                                                           
 ٨ محمد بكر إسامعيل، مرجع سابق ص )١(
القـيم الرتبويـة ىف القصـص القـرآىن، رسـالة دكتـوره، :  زهراء احمد عثامن الصادق)٢(

  وما بعدها٨٠ ص ٢٠٠٢جامعة الخرطوم 



القصة املعلمة ٤٦  

 :القرآىن القصص خصائص

 البرشيـة القصـص ألن الـبرش، ألفـهى الذ القصص يغاير القرآىن القصص

 إىل والوصـول قارصة، ًأهدافا وتحقق عادية وأساليبها ًغالبا مخرتعة حوادثها

 وال مفاضـلة ال أنـه بدءى ذ بادئ وأعلم دامئًا، منها املقصود هو ليس الخري

 . اتجاهى أ وعىل حالى بأ وغريه القرآن قصص بني موازنة وال دلةمعا

 مـن فإنـه وكـذا بكذا الناس قصص عن يتميز القرآن قصص أن قلنا فإذا

 املقارنـة عـن النظـر بغـض واالعتبـار، للعظة اإلعجاز وجود بعض ذكر باب

 خصـائص وتـتلخص ؟الرثيـا منى الرث فأين ذلك، إىل وما واملوازنة واملفاضلة

 :يأىت فيام القرآىن صصالق

 :الربانية -١

 ال وتعـاىل سـبحانه الـلـه عند منى موح املصدر، رباىن القرآىن فالقصص

 ألن القيامـة يـوم إىل مسـتمرة خصيصـةى وه نقص، يتخلله وال باطل يأتيه

ُنَحـن [ : تعـاىلقـال التحريـف، يد إليه متتد أن من كتابه حفظ الـلـه َنَزلنـا ْ َّْ
ِالذكْر وإنَّ َ َ ُا له لحافظوَن ِّ ِ َ َ  .]٩:الحجر ] [} ١٥/٩{َُ

 :الثبات -٢

 وال تتغري الى فه األساسية مقوماتها ىف يتمثل القرآىن القصص ىف والثبات

 الحيـاة واقـع ىف التغـري وهـذا الواقعيـة، الحيـاة ظواهر تتغري حينام تتبدل

ـوم ـات محـك ـيم باملقوـم ـة والـق ـا والتـغـري ى،اإلـسـالم للـمـنهج الثابـت ـو إمـن  ـه

 



 ٤٧فن التدريس بالقصة  

ُقْل هـذه سـِبييل أدعـو [ تعاىل قال. املحكم الثابت اإلطار هذا داخل ركتح ْ ََ ِ َ ِ ِ ُ
َإىل الـلـه عىل بصرية أنَا ومن اتَّبعني وسبحاَن الـلـه وما أنَا مـن المْرشكـني  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ ْ ْ ْ َ ََ َِ ََ َ َ َ ََ َ َْ َُ َ َ ِ

}١٢/١٠٨{ [ 

 ]١٠٨:يوسف[

 :الشمول -٤

 لكـل الشـامل ضـمونهوم ظـاهره مـن جاء القرآىن القصص ىف والشمول

ا نَحـن نُحيـي المـوىت ونَكْتـب مـا  [:تعاىل قال ومتطلباتها، الحياة شؤون َإنـَّ ْ ُْ َُ َ َ ْْ ِ ُ ِ
ٍقدموا وآثارهم وكُلَّ َيشء أحصيناه يف إمام مِبني  ُ َ ِ َ ْ ْ ٍُ ِ َُ َ ْ ٍ ْ َ َ َُ َّ  .]١٢:يس ] [} ٣٦/١٢{َ

 :التوازن-٥

 قـال واآلخـرة، ياالدن :بالدارين الفوز ابتغاء وذلك العمل، ىف التوازنى أ

 :تعاىل

ِوابتغ فيام آتَاك الـلـه الدار اآلخرة وال تَنس نَصيبك من الدنْيا وأحسـن  ِ ِ ِْ ِ َْ َ َ َ ََ َُّ َّ َُ َ ََ ََ َ َ ِ ْ َ
ـب  ــه ال يـح ـاد يف األرض إنَّ الــل ـغ الفـس ـك وال تـَب ــه إلـي ـن الــل ُّكَــام أحـس َِ ُ ِ ِ َْ ْ َ ْ َ ََ ُِ ِِ ْ ََ َ ََ ْ ْ ََ َ

َالمفسدين  ِ ِ ْ  .]٧٧:القصص] [}٢٨/٧٧{ُْ

 :الواقعية -٦

ـات نـصـوص أنى أ ـرآىن القـصـص آـي ـل الـق ـع تتعاـم ـياء ـم ـة األـش  الواقعـي

  تـصـورات ـمـع تتعاـمـل وال ى،الحقيـقـ الوـجـود ذات املوـضـوعية والحـقـائق

ـة ـود ال عقلـي ـا، وـج ـك لـه ـص أن ذـل ـرآىن القـص ـىك الـق ـع يـح ـد الواـق   أىت وـق

 



القصة املعلمة ٤٨  

 ومـواعظ وكعـرب الـلــه إىل الـدعوة نرش كأسـاليب سـامية تربوية بأهداف

 .وللمؤمنني  للرسول

ِوكُالٍّ نَّقص عليك من أنباء الرسـل مـا نَُثبـُت ِبـه فـؤادك وجـاءك يف [  – َ ََ َ ََ ََ َْ ُ ِ ِِّ َ ِْ ُ ُّ َ َ َُ ُّ
َهذه الحق وموعظة وذكْرى للمؤمنني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ٌَ َ ِ ْ َ َُّ ُوقـل لـلـذين الَ يؤمنـوَن } ١١/١٢٠{َ ِ ِْ ُ َ َّ ِّ ُ َ

ِاعملواْ عىل مكَانَتكُم إنَّا عام َِ َ ِْ ْ َ َ ُ  ].١٢١ - ١٢٠: هود[ ] } ١١/١٢١{ُلوَن َ

 :اإليجابية-٧

 جميـع ىف الدؤوب العمل عىل دامئًا القرآىن القصص آيات نصوص تحث 

 الرـسـل دـعـوة ـجـاءت وـقـد ـبـاآلخرة، والـفـوز اـلـدنيا إلـصـالح الحـيـاة ـشـئون

 ىف األمانـة بحق للقيام رصيحة دعوة والهداية، للخري السالم عليهم واألنبياء

ُويـا قـوم أوفـواْ [ شـعيب قصـة ىف تعاىل قال ى،االجتامع صالحواإل التعامل ْ ََ ِ ْ َ َ
ِالمكْيال والميزاَن ِبالقسط والَ تَبخسواْ الناس أشياءهم والَ تَعَثـواْ يف األرض  ْْ َ َ ََ ِ ْ ْْ ُ َ ُ ْ ْ ََ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ

َمفسدين  ِ ِ ْ  ].٨٥:هود] [}١١/٨٥{ُ

 :أساطري فيه ليس-٨

 تربطهى الت العالقة لتفسري نساناإل خيال اخرتعها خرافة األسطورة أصل

 عـن عقلـه عجـزى التـ الظـواهر بعـض من فيهى يجر ما وتعليل ،بالوجود

 مـن القـرآن ىف جـاء مـا َّأمـا األوهـام، مـع فانساق الحقيقية أسبابها معرفة

 القرآن ىف األساطري لفظ ذكر ورد وقد الباهرة، الـلـه قدرة آياتى فه خوارق

  فـيام وتكـذيبهم املرشكـني عـىل الـرد معـرض ىف سـيقتى التـ اآليات ىف الكريم

 



 ٤٩فن التدريس بالقصة  

َوإذا تُتىل عليِهم آياتُنا [ : تعاىلقال أساطري، فيه أن الكريم القرآن ىف يقولون َ ْ ْ َ ََ ْ َ ِ َ
َقالواْ قد سمعنا لو نََشاء لقلنا مْثَل هذا إْن هذا إالَّ أساطري األولني  ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َْ ُ َ َ ُْ ْ ْ َ َ}٨/٣١{ [

 ]٣١:األنفال[

 :الرمزية من خال القرآىن لقصصا -٩

ى للمعنـ تسـتعمل وال لذاتها، يقصد ال كلمة األدىب االصطالح ىف الرمزية

 ىف الكلمـة هـذه تثريهـاى أخـر بحقيقـة لعالقتهـا ولكـن لـه، وضعتى الذ

 علـيهم يصـعب عندما إليها يلجئون الرمزية إىل يلجؤون والذين. )١( النفس

 أمـام يقـف وال آمـر يعجزه ال تعاىل لـلـهاو متعددة، ألسباب املبارش التعبري

 .. يشء قدرته

 الحـدث بـني القصصـية للمشـاهد عـادل توزيـع القـرآن قصص ىف -١٠

 بحيـث القصـة عـرض مـن السـامية، املقاصد متطلبات بحسب والشخصية

 الحـدث أمـام وتتالىش وعربة، عظة بروزها ىف كان إذا بارزة الشخصية تبدو

 القصص ىف األسامء وذكر. السامع عىل مبارش تأثري للشخصية يكون ال عندما

 مل القـرآن عنهـا تحـدثى الت الشخصيات من فكثري أيضا،ى ثانو أمر القرآىن

 ىف إبـراهيم حـاجى والذ مرص وعزيز فرعون آل كمؤمن أسامءهم لنا يذكر

 املقصـود َّولكـن بالـذات املقصود هو ليس األسامء هذه ذكر ألن إلخ... ربه

 ى التــ األحــداث مــن أيــديهم عــىلى جــر مــا أو لهــم وقــع مــا هــو

 

                                                           
 م، ص ١٩٩٢ اآلفاق الفنية ىف القصة القرآنيـة، دار املجتمـع، جـدة، : محمد مرشح)١(

٨٨ 



القصة املعلمة ٥٠  

 الواحدة القصةى ونر. أجلها من القصص جاءى الت واألهداف املقاصد تخدم

 توسـع سامية وأهداف بالغة لحكم مختلفة بأساليب مواضع عدة ىف تتكرر

ـاحثون ـتها ىف الـب ـوا دراـس ـدر – وانتـه ـاقتهم بـق ـة ـط ـذه َّأن إىل – البرشـي  ـه

ـاهرة ـد ال الـظ ـرارا ُتـع ـة، ىف ًتـك ـا الحقيـق ـف ـصـور ولكنـه ـاهد للمواـق  واملـش

 ىف جوانبهـا وزعـت ْوإن،بأكملهـا قصة ىف وتنتظم لتأتلف تختلف املختلفة،

 .العامة املقاصد لخدمة متعددة مواطن

 املختلفة املواقف عن العجيبى الفن بتعبريه القرآىن القصص يتميز -١١

 العـام اإلطـار عـىل ذلك يؤثر أن دون املواقف مع تنسجم متنوعة بأساليب

 وأسـلوب النـاس، عامـة كأسلوب ليس التخاطب ىف الرسل فأسلوب للقصة،

 كأسـلوبه ليس الرضا حالة ىف املتكلم وأسلوب النساء، كأسلوب ليس الرجال

 ىف والجـالل الجـامل آيـات مـن الدارسـون استنبط ومهام الغضب، حالة ىف

 بحـر ىف قطـرةى اويسـ الى الـذ القليـل إىل إال ينتهـوا فلـن القرآىن القصص

ِنَحن نَقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليـك هـذا القـرآَن وإن كُنـَت [ َِ ْْ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َُ َْ ْ َ َْ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ َ ُّ
َمن قبله لمن الَغافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ  .]٣:يوسف] [}١٢/٣{َ

 القرآين القصص وأغراض مقاصد

 أجناـسـهم اـخـتالف ـعـىل اـلـبرش نـفـوس ىف رفيـعـة مكاـنـة القـصـة تحـتـل

 ىف وملـا للنفـوس، اسـتهواء مـن فيـه ملـا وذلـك وأعراقهم ولغاتهم تهموبيئا

 تحصـيلها، عـىل والحرص بها، الولوع يستوجب للفطرة مسايرة من أسلوبها

 ىف الدقيقـة املعـاىن تـربز وأمثـال وتوجيهـات مقاصـد من فيها مبا واالنتفاع



 ٥١فن التدريس بالقصة  

 جـاء مـا ًأبـدا أحد ينكر وال. الخيال من أو الواقع من منتزعة محسنة سورة

 مبـادئ مـن اإلسـالم به جاء ما لكل دينية توجيهات من القرآىن القصص به

 وعقائـد زائفـة وأراء وعـادات خلـق مـن اإلسـالم أنكـره مـا ولكل وعقائد،

 هـذا طيـات بـني تـأىت ًوأهـدافا ًأغراضا ونحسه هذا .نلمح باطلة، وعبادات

 )١( ثناياه ىف أو القصص

 :يىل فيام آىنالقر القصص ومقاصد أغراض إيجاز ميكن

 املرسلني أقوال بذكر وذلك ،الخرافاتى ونف الصحيحة العقائد تثبيت -١

 ىف ونبـل الخلق ىف وسمو الدين ىف كامل من عليه هم ما وتصوير وأفعالهم

 .السلوك

 وـتـؤدة، بثـبـات واملـحـن الـشـدائد ليواـجـه  نـبـيال لقـلـب تثبـيـت -٢

 ىف تعـاىل الـلــه إىل وةالدع مواصلة عىل وحثه معه، وللمؤمنني له ومواساة

 باألنبياء التأىس عىل القصص ثنايا ىف الكريم القرآن يحض ولذلك وجلد، صرب

َوكُالٍّ نَّقص عليـك [ تعاىل قال أممهم، مع سريتهم ىف بهم واالقتداء واملرسلني ْ َ َُ ُّ َ
ُّمن أنباء الرسل ما نَُثبُت ِبه فؤادك وجاءك يف هذه الحق  َ ِ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ُ ِّ َِ ُ ُّ َوموعظة وذكْرى َ ِ َ ٌَ َ ِ ْ َ

َللمؤمنني  ِ ِ ِْ ُ ُفاصـرب كَـام صـرب أولـوا [ :شأنه جل وقال ]١٢٠:هود] [}١١/١٢٠{ْ ْ ُ َ َْ َ َْ ِ َ
َالعزم من الرسل وال تَستعجل لهم كَأنَّهم يوم يروَن ما يوعدوَن لـم يلبُثـوا  ْْ َ َّ َ َْ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َُ َ ْ ُ ُ ََ َُّ ْْ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ

ـ ـالغ فـه ـاٍر ـب ـن نَّـه َإال ســاعة ـم ََ ٌ ًَ ََّ ِّ َ َ ـوم الفاســقوَن ِ ـك إال الـق ُْل يهـل َ ْ َ ْ َّ َِ ُ ْ ِ ُ ْ ُ}٤٦/٣٥{ [

 .]٣٥:األحقاف[

                                                           
 ١٣ قصص القرآن، مرجع سابق، ص : محمد بكر إسامعيل)١(



القصة املعلمة ٥٢  

 ومل يكتب، وال يقرأ الى ُّأم فهو دعوته، صدق وإظهار  نبيال تأييد -٣

 املاضـية األمـم وأخبـار الرسل بأنباء جاءهم قد ذلك ومع معلم، إىل يجلس

ْتلك مـن[ تعاىل قال كله، الصدق فيه مقنع، مهذب، بأسلوب ِ َِ ِ أنبـاء الَغيـب ْ ْ َْ َ
ِنُوحيها إليك مـا كُنـَت تَعلمهـا أنـَت والَ قومـك مـن قبـل هـذا فاصـرب إنَّ  ِْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َْ َِ َ َُ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ِ

َالعاقبة للمتقني  ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ  .]٤٩:هود] [}١١/٤٩{َ

 والعظـة، العربة وأخذ العقل وإعامل والتفكر اإلميانية العقيدة تأكيد -٤

ِلقد كَاَن يف[ : تعاىلقال ْ َ ِ قصصِهم عربة ألويل األلبابَ َ ْ َِّ ُِ ْ ٌ ََ ْ ِ ْ  .]١١١:يوسف] [َِ

 املعـاىص وأن املكـذبني، ويهلك النهاية ىف أنبياءه ينرص الـلـه أن بيان -٥

 .والشعوب واألمم األفراد هالك سببى ه

 وأيوب وداود سليامن كقصص واصفائه، أنبياءه عىل الـلـه نعمة بيان -٦

 قصـص مـن حلقـات تـرد فكانـت ويونس، وزكريا وعيىس ومريم وإبراهيم

 الغـرض هـو إبرازها ويكونى،شت مواقف ىف النعمة فيها تربز األنبياء هؤالء

 .ًعرضا يأىت سواه وما األول

 سـلوكية صـورة ىف خباياهـا وتوضـيح اإلنسانية النفس أحوال كشف -٧

 .املختلفة الحياة مواقف ىف تتجىل

 من الطباع وتهذيب للنفوس وتزكية لألخالق، تقويم القرآن قصص ىف -٨

 َّالدالـة واملواقـف والعـرب املـواعظ مـن النـاس مسـامع عـىل يبثـه ما خالل

 اكتسـاب سـبل عـىل والتنبيـه اإلنسـان ىف والرش الخري نوازع عىل مبضمونها

 .الرش دوافع من والسالمة الخري



 ٥٣فن التدريس بالقصة  

 الـحـق إىل اـلـدعوةى ـهـ وغاياـتـه الـقـرآىن القـصـص مقاـصـد أن الخالـصـة

ـة ـع إىل والهداـي ـري مواـق ـان الـخ ـة وبـي ـة عاقـب ـالح الطيـب ـة والـص  الرش وعاقـب

 هـذه تحمـل القرآنيـة القصـة كانـت إذا أنـه الصادق زهراءى وتر.والفساد

 اإلفـادة إىل حاجـة ىف املـربني فإن الغايات هذه مثل عىلى وتحتو األهداف

 كـامى فه الفاضلة، األخالقية القيم وغرس الرتبوية األهداف تحقيق ىف منها

ٍإنَّ هذا لهو القصص الحق وما من إله [ :بقوله وتعاىل سبحانه الـلـه وصفها َِ ْ َ ْ َِ ِْ ََ َ ََ ُُّ ُ َ َ
ُإالَّ الـلـه وإنَّ الـلـه لهو العزيز الحكيم  َ َِ ْ ْ َُ ِ َ ُ ََ ُِ  كـان ومـا ]٦٢:آل عمران] [}٣/٦٢{ِ

 )١(. مسالكه يسلك أو الباطل يلبس أن للحق

                                                           
 ٨٨ زهراء الصادق، رسالة دكتوراه، مرجع سابق ص )١(



القصة املعلمة ٥٤  

 
 القرآين للقصص الرتبوية األهمية

 

 

 عـىل املـربني تساعد خصبة وتربة متكامل،ى تربو منهج القرآىن صالقص

 املاضـيني وأخبـار النبيني سرية منى تهذيب بزاد ومتدهم مهمتهم، ىف النجاح

 الرتبيـة أنواع لجميع يستخدمها فالقرآن القصة نوع كان ًوأيا األمم، وأحوال

 :ىوهى الرتبو منهجه يشملهاى الت والتوجيه

 الروح تربية -١

 العقل تربية -٢

 الجسد تربية -٣

 بالقدوة الرتبية -٤

 . باملوعظة الرتبية -٥

 جـاء لقـد وجاملية، واجتامعية خلقية تربية اإلنسان يرىب القرآن أن كام

 والوجدانيـة، الخلقيـة اإلنسـان عالقـات ىف آثـر ذات تربوية بقصص القرآن

 )١(.ىاملعن وبالغة األسلوب جامل مع ذلك

                                                           
 ١٤٠ت، ص .تربية اإلنسان، دار الفكر، القاهرة، د:  محمد الجامىل)١(



 ٥٥فن التدريس بالقصة  

 فاعل دور ولها،والترشيع واإلرشاد للتعليم هامة لةوسي القرآنية فالقصة

 األخـالق تقـويم ىف املؤثرة األساليب أهم من وتعترب واملجتمع الفرد بناء ىف

 املنحرفـة القـيم مـن والـتخلص السـامية القـيم وغـرس العواطـف وتغذية

 .املجتمع من برتها عىل والعمل

 مـن غريهـا ىف قـقتتح ال قـد عظيمة تربوية آثار أيضا القرآنية وللقصة

 يـدرك القـرآىن للقصـص فالـدرس اإلسالمية الرتبية بها جاءتى الت األساليب

 وتحقيـق وتثبيتهـا العقيـدة تربيـة ىف القصـة وظفتـهى الـذ الفاعـل الدور

 الوجدانية واملشاركة العلم وطلب التعلم إىل اإلنسان ودعوة الرتبية أهداف

 اسـتمرارية عـىل تعمـلى الت قفباملوا واالنفعال باألحداث والتأثر للمتعلم

 .والتعليم الرتبية

 َّأن مضـامينها ىف للناظر َّتبني دقيقة مراجعة القرآن قصص روجعت وإذا

 أصـحاب ِّأن الدروس تلك من. اإلصالح ودعاة الهداة بها انتفع األوىل عربتها

 أن الـدروس تلـك مـن بالقديم، ويتشبثون التغيري يكرهون األمة ىف السيادة

 تعطـل ألنهـاى الـبرش العقـل آفـات أكـرب هو املوروثة التقاليد عىل الجمود

 )١()وعناء تضحية. اإلصالح أن ومنها ،تفكريه

 الرجـل، مع الحياة ىف مكانها فاملرأة املرأة، دور القرآىن القصص يغفل مل

  نشـاطاته عـن يختلف وال الرجل لنشاط مكمل الحياة ىف اإلنساىن ونشاطها

 
                                                           

 ٣٢١رؤية تربوية، مرجع سابق، ص )القرآن الكريم : ل عىل سعيد اسامعي)١(



القصة املعلمة ٥٦  

 االخـتالف هـذا عن ينشأ وماى العضو تكوينها فيه لفيختى الذ بالقدر إال

 بـبعض القيـام عـىل أقدر تجعله منهام كل ىف خاصة استعدادات وجود من

 )١( منها له ًاستعدادا وأكرث صاحبه من الوظائف

ى الطبيعـ الرتكيـب مـن متالحم نسيج املرأة أنى نر القرآىن القصص وىف

 وكـأنثى، كإنسـان القـرآىن القصـص ىف مكانهـا تأخـذ وأنها اإلنسانية، للحياة

 تنـاظرى أنثـ أحوالهـا جميـع ىفى وهـ وتنحـرف، وتسـتقيم وتضل،ى فتهتد

 أن غـري ومـن كرجل، وظيفته ىف تزاحمه أن غري من الحياة وتقاسمه الرجل

 )٢( .)ىاالجتامع الجسد حياة تنتظم وبهذا كأنثى، وظيفتها ىف يزاحمها

 وذلك الحديثة؛ الرتبية ساليبأ أهم من )بالقصص الرتبية( أسلوب يعترب

 ِّمشـوق قالب ىف وضعت ما إذا ًخاصة األفراد ىف نفىس تأثري من للقصص ملا

 محتواهـا إىل الـذهن ويجـذب والوجـدان العواطـف ىف ويؤثر االنتباه يشد

 بإحساسـها، فـيحس شخصـياتها، بعـض ويـتقمص " السامع" معها فيتفاعل

ـامل ًنفـسـيا وـيـرتبط انفعاالتـهـا، ويستـشـعر  فيـسـعد تواجهـهـا،ى الـتـ واقفـب

 ًشـعوريا ال الخـرية النـوازع فيـه يثـري .مـام وهـذا لحزنهـا ويحزن بسعادتها

 )٣( .وترصفاته سلوكه ىف وينعكس

                                                           
 اـملـرأة ومكانتـهـا ىف القـصـص الـقـرآىن، اـلـوعى اإلـسـالمى، : عـبـد الـكـريم الخطـيـب)١(

 ٦ م، ص ١٩٧٤، سبتمرب ١١٧الكويت، العدد 
 ١٢ نفس املرجع، ص )٢(
دار العربيـة ، الـ١أسس الرتبية اإلسالمية ىف السنة النبوية، ط :  عبد الحميد الزنتاىن)٣(

 ٢١٧ م، ص ١٩٨٤للكتاب، تونس، 



 ٥٧فن التدريس بالقصة  

 الـنفىس وتأثريهـا اإليجابيـة القصـص أهميـة الكـريم القـرآن أبـرز وقد

 شـأنه جـل قولـه منها كثرية مواضع ىف النفس وتهذيب الرتبية ىفى واألخالق

ُنَحن[ ِ نَقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليـك هـذا القـرآَن وإن كُنـَت ْ َِ ْْ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ ََ َْ ْ َ َْ َ َ َْ ََ ِ ِ َ ُّ
َمن قبله لمن الَغافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ى الت األنبياء قصص من والكثري ]٣:يوسف] [}١٢/٣{َ

 ملـا بالقصـة اإلسالم اهتامم عىل دالة النفوس لرتبية الكريم القرآن ىف وردت

 .النفوس تلك عىل تأثري من لها

 ووضـوح أجزاءهـا، وتـرابط موضـوعها بوحـدة عامة بصفة القصة متتاز

ـا، ـهولة أفكارـه ـا وـس ـابع ،فهمـه ـداثها وتـت ـة ىف أـح ـاط، حرـك ـها ونـش  وعرـض

ـة املعلوـمـات ـدة بأـسـبابها مقرتـن  وتـنـوع أشخاـصـها وتـعـدد لنتائجـهـا املمـه

 انكـ كلـه ذلـك أجـل مـن بـه، ترصيـح دون املغـزىى تـوح وأنها أعاملهم،

 وتقـويم سـلوكهم، وتعديل التالميذ تهذيب ىفى كرب أهميةى الدين للقصص

 طريـق عن وفضائل آداب من إليه يدعو ما إىل استجابتهم ورسعة أخالقهم،

 ضـامئرهم ويـوقظ إحساسـهم، يرهق ذلك فوق وهو ،الذاىت والتأثر اإليحاء

 زميتـا القصـىص واألسـلوب. االنتبـاه وقـوة الـنفس وضـبط الصرب ويعودهم

 وغـرس .للتهـذيب هـادف أسـلوب وأنـه التـأثري وقـوة والرتغيب بالتشويق

 .الخري نوازع وأيقاظ الطيبة والعادات والقيم الفضائل

 تربويـة، كوسـيلة القصـة اإلسالم يهمل فلم ومقاصده، أهدافه ولتحقيق

 فاسـتغلوها القلـوب عـىل سـاحر تـأثري مـن للقصة ما املسلمون أدرك وقد

 ،القصـص أنـواع كـل واسـتخدموا والتقويم الرتبية ئلوسا من وسيلة لتكون



القصة املعلمة ٥٨  

 والقصـة ،وحوادثها وأشخاصها بأماكنها املقصودة الواقعية التاريخية القصة

 بأشخاصـها تكـون أنى فيسـتو ،برشيـة لحالـة منوذجا تعرضى الت الواقعية

  النموذج ذلك فيه يتمثل شخصى بأ أو الواقعيني

 العقيدة جهاد متثل جميلة اتوحكاي قصص من الكريم القرآن يخل ومل

 تصور وأخرى الصالحني، من وغريهم السالم عليهم املرسلني األنبياء حياة ىف

ى فهـ رموزهـا وجالء لوضوحها األطفال تالءم القرآن وقصص املسلمني جهاد

 الـلــه أعـده ومـا الدينيـة واألخـالق واملعـامالت والعقائد العبادات تشمل

 بقضـية وعالقتهـا الخاليـة األمـم وأحـوال وعقـاب ثـواب مـن لعباده تعاىل

 .والرش الخري من وموقفها وتعاىل سبحانه الـلـهب اإلميان

 جـاء وبعضـها ومتسلسـلة متكاملـة بصورة ورد القرآن قصص من وكثري

 وفجـر  الرسـول وغـزوات النبويـة السـرية وأيضـا املثل رضب طريق عن

 .الخالدات والنساء املؤمنني وأمهات وأصحابه الدعوة

 لألطفـال التاريخيـة القصص ضمن القصص هذه بعض تدرج أن وميكن 

ر الفضائل، إىل تدعو الحكايات وهذه  املتعـة بـني وتجمـع الرذائل، من وتنفِّ

 الطفـل تكسـبى فهـ ولذلك الرتبوية، املواقفى الخلق واملغزى والتشويق،

 بطريقـة نرسدهـا أال ويجـبا ًمعـ واللغويـة الدينيـة املفـاهيم مـن العديد

 القـرآنى الحقيق مصدرها من مستمدة مشوق قصىص بأسلوب بل اريخيةت

 أن ويجب والرش الخري بني الرصاع ىف عقدتها ويجعل النبوية والسنة الكريم

 الكلـامت عـن اإلمكـان قـدر ويبعـد مألوفـة ومفرداتهـا سـهلة لغتها تكون



 ٥٩فن التدريس بالقصة  

 واإلرشـاد العظـة ومواقـف الدينيـة الحقـائق فيهـا ويذكر املجردة املعنوية

 ُتصـور مثاليـة كرميـة حيـاة والرسـل األنبيـاء حياة أن عىل ويدلل واالعتبار،

 .والعقيدة املبدأ سبيل ىف والتضحية والعطاء البدل مواقف

 الدينيـة املصادر من يستنبط أنى ينبغ للطفل املقدم القرآىن والقصص 

 والجـن الشـياطني عـن واملخـاطر املـآىس بـني ما يتضمن وأال املستطاع قدر

 مجـد أقاموا الذين األبطال تاريخ لألطفال تقدم وأن واللصوص، فاريتوالع

 الضـعف مـن نصـنع وأال العـامل ىف واملساواة والحرية العدل ونرشوا اإلسالم

 .اإلعجاب تستحق بطولة اإلنساىن

 لهذه ملا القرآىن للقصص منه وكبرية واسعة مساحة أفرد الكريم والقرآن

 واملوعظـة الحكمة القرآىن القصص يقدم حيث النفوس ىف تأثري من القصص

 رضا لينالوا البرش سلوك تعديل ىف وفعال وعظيم كبريى تربو دور لهاى والت

 القصـة أسـلوب واستخدام الكريم القرآن من الحكمة أخذ من بد وال الـلـه

 سـلوكهم وتعـديل وطالبنـا أبنائنـا وتربيـة تعلـيم ىف مهـمى تربو كأسلوب

 الخصـوص وجـه وعـىل األطفـال منهـا يعـاىنى التـ املشكالت حدة وخفض

 .)١( .العدواىن السلوك

 القصـة استخدام ىف ًقرنا عرش بأربعة الغربية الحضارة القرآن سبق وقد

ـة، ىف ـد الرتبـي ـتخدمها فـق ـيلة اـس ـرس كوـس ـه لـغ ـاره قيـم ـه وأفـك   واتجاهاـت

 
                                                           

 ٤٦زياد أحمد بدوى فاعلية برنامج، مرجع سابق ص ) ١(



القصة املعلمة ٦٠  

 هذه ىف وتظهر ،القرآىن القصص من ضخمة ثروة الـلـه كتاب وىف اإلسالمية،

 الرتبيـة تحقـق أن القيم هذه باستخالص وميكن كثرية، تربوية قيم صالقص

ى والتـ شخصـيته جوانـب بكافة املتكامل اإلنسان بناء ىف أهدافها اإلسالمية

  )١(اآلخر وتهمل جوانبها ببعض املعارصة الرتبية تهتم

 إىل حاجـة ىف حياتـه بداية منذ اإلنسان أن املربني نحن علينا يخفى وال

 والتفاعـل إليـه، الرتبيـة تهدفى الذ السلوك يكتسب حتى يهوتوج تهذيب

  .والقيم الفضائل اكتساب ميدان هو وألوانه صوره بكلى االجتامع

                                                           
نحو الرتبية اإلسالمية الحرة ىف الحكومات والبالد اإلسالمية، ط :  أبو الحسن الندوى)١(
 ٣٣م، ص  ١٩٧٦، املختار اإلسالمى، ٣
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 والقصة الحديث :الثاىن املصدر

 

 

 فـإذا ،القـرآىن القصـص مرتبـة بعـد الفضل ىفى النبو القصص مرتبة تأىت

 عنـد منى وح أكرثه ىفى النبو القصص فإن وجل عز الـلـه كالم القرآن كان

 ىف بـارزة ظاهرة القصة كانت وإذا والغاية، املصدر ىف اشرتكا فقد لذا ؛الـلـه

 – فالرسول الرشيف؛ى النبو الحديث ىف واضحة كذلك فإنها الكريم، القرآن

ــه ـصـىل ـه الــل ـلم وعلـي ـص -ـس ـ أـصـحابه ـعـىل َّـق ـددتا ًقصـص ـا تـع  أنواعـه

 نابعـة نبيلـة غايـة قصـة ولكل ية،الفن العنارص من الكثري حوت ومواضعها،

 .أجمعني الخلق سيد عىل أنزلتى الت املحمدية الرسالة من

 فكالهـام قصصـه، ىف القـرآن كمقاصد الحديث ىف القصص مقاصد وألن

 بـعـض بـيـان ومـنـافعهم إىل يرـشـدهم والـصـحيح، اإلمـيـان إىل الـنـاس ـيـدعو

 حـرارة تثـري ألنها وكذلك األخالق بعض عىل األمثلة ورضب العقائد جوانب

 تجديـد .يكـون اإلنسـانية الـنفس ىف وحركيـة حيوية عىل وتبعث ،العاطفة

 )١(. وتوجيهها ،القصة مقتىض بحسب العزمية

                                                           
، دمشق، )٢ط(ساليبها، دار الفكرأصول الرتبية اإلسالمية وأ: عبد الرحمن النحالوى) ١(

 ٢٣ هـ  ص ١٤٠٣



القصة املعلمة ٦٢  

 ،محتواهـا ىف األخـرى الرتبويـة األساليب من القصة تحويه ما إىل إضافة

 ىف يسـاعد مـام وغريهـا ،وقدوة ،وتشويق ،وعربة وعظة حوار من وأحداثها

 عـىل وقوتهـا ،قدرتها من ويزيد ،القصة ىفى والتعليمى لرتبوا املوقف دعم

 اسـتخدمها  الرسـول أن نجـد وأبقى، ،وأشمل ،أعم الفائدة فتكون التأثري

 وجوانـب والجسـم، والعقـل، ،الروح كرتبية والتوجيه الرتبية أنواع جميع ىف

 .الحياةى مناح شتى ىف مختلفة

 خالقـه، تجـاه ملسـئوليةبا الشـعور عـىل الفـرد ينشـأ أن أجل من وذلك

 واألنظمـة، لـآلداب ًمراعيـا وعقيدتـه دينه، عىل ًمحافظا ومجتمعه ،ونفسه

 .كلها حياته أمور ىف ًمستقيام

 تصـور ؛قصـص ىف إدراجهـا مـن بكثـري أضعف مجردة القيم تعلم إن إذ

 إىل ًوتطلعـا ،القصـة حولـه تـدور ًوحدثا ،مذكورين أطراف ىف متمثًال ًواقعا

 األمـر ،معهـا وتفـاعال ،املواقـف بأبعاد ًووعيا ،ًذهنيا ًنشاطا فتقتىض ؛نتيجة

 .أبلغ واالستيعاب ّأتم، التصور معه يكونى الذ

 ىف القطـان يقول،العقـل يعيهـا الا ًرسد ترسد كانـت إذا املوعظة أن كام

ى يع وال أطرافها العقل يجمع ال ًرسدا ترسد الخطابية واملوعظة " :ذلك بيان

 أحـداثها ىف الحيـاة واقـع مـن صورة تأخذ حني ولكنها ،فيها يلقى ما جميع

 ويتـأثر ،ولهفـة .بشوق إليهاى ويصغ ،لسامعها املرء ويرتاح ،أهدافها تتضح

 )١(" وعظات ،عرب من فيها مبا

                                                           
 ٣٠٥ص.. ـ ه١٤٠٣،  بريوت،مباحث ىف علوم القرآن، مؤسسة الرسالة: مناع القطان )١(



 ٦٣فن التدريس بالقصة  

 النبوي القصص بناء هيكل

 :يأىت مامى النبو القصص لبناء العام الهيكل يتألف 

 كـل موضوعات مع َيتجانس َّمعني منط عىل ِّمبقدمات مسبوقة بداية -١

 .القصة خاللها ِمن ُتساقى الت واألحوال الظروف حسب عىل قصة

 القصـة وموضـوعات َيختلـف ٌمتهيـد ِّمبقدمـة املسبوقة البداية ويىل -٢

ِّيحـدد ومتهيـد ى،تقريـر متهيـد :فهناك ًأيضا،  شـتات يلـم ومتهيـد املوقـف، ُ

ِّيصورها حتى األحداث  .واحد حدث مشهد ىف ُ

 بحديث موضوع وكل فكرة كل تسبق َّمنسقة وموضوعات أفكار مث -٣ 

 إليـه تهـدف ومـا املوضـوع، إليـه َيهدف ما َحسب عىل - يطول أو َيقرص -

 .ِالفكرة

ِمنتظم َّمنسق إطار -٤  ِومتجانسـة تـارًة متباينة ألفاظ ِمن ُ  عـىل أخـرى ُ

 .إليهى ويرم املعنى، َّيتضمنه ما حسب

 التأكيـد وملعنـى والوضـوح، البسـاطة ىف ةغايـ ألفـاظ التقرير فلمعنى 

 وملعـنـى والـقـوة، والَفخاـمـة الجزاـلـة ـمـن ِّاـلـذروة ىف ألـفـاظ اإلنـكـار َوـصـيغ

 سالسـة ىفى َتجـر الرتغيـب مـع نجـدها متباينـة ألفـاظ والرتهيب الرتغيب

 مببـدأ ألفاظـه تىش َمحكـم،ى قو ُمتَقن إطار ىفى َتجر الرتهيب ومع ْويرس،

 عن يصدر إذ الرتهيب؛ معنى مع ًتجانسا والفخامة لةوالجزا والعظمة القوة

 .والجزاء األخذ ىف قوة



القصة املعلمة ٦٤  

 نجـد فسـوف الجزئيـات هـذه خـالل ِمـن الهيكـل ألوان ىف تأملنا وإذا 

ِّمبقدمات مسبوقة - مثًال - فبداية ًأنواعا، البدايات تحت  ًألوانا وسنجد أخر، ُ

 وبدايـة متهيديـة، تِّمبقـدما مسـبوقة - مـثًال - فبدايـة البـدايات، هذه ِمن

ِمبارشة؛ الحدث عىل بالكالم مسبوقة  َّتتخـذ بالتمهيـد املسـبوقة ِّفاملقدمات ُ

 :كـ كثرية؛ ًألوانا

 .بالتقرير التمهيد •

 .املوقف بتحديد والتمهيد •

 .ىالحوار والتمهيد •

 . الصحابة عىل ُيلقيه الكريم، الرسول ِمن بالسؤال والتمهيد •

 .أنفسهم الصحابة ِمن بسؤال والتمهيد •

 .التساؤل باستثارة ومتهيد •

 .التقرير ثم بالسؤال ومتهيد •

 .])١([قضية بإثارة ومتهيد •

 مـا ًكثـرياى الذ التشويق عنرص خصائصها أبرز ِمن التمهيدات هذه وكل

 .وشده السامع انتباه َلجلب إليه َيعمد

  
                                                           

دراسـة : القصص ىف الحـديث النبـوى). ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥(محمد بن حسن ، الزير) ١(
 . وما بعدها٧٧: الرياض، ص، ٣ط. فنية وموضوعية



 ٦٥فن التدريس بالقصة  

 :بالتقرير التمهيد وهو األول الصف ِفمن

 .إرسائيلى بن ِمن الثالثة عن الحديث ىف لقصةا هذه ىف نجده ما

 : قولـه مـن ًبـدءا للقصة ِّمتهد وجيزة ِّمقدمة إزاء السياق نجد :فأوًال

َيبتلـيهم أن هلل بدا وأعمى، وأقرع، أبرص، إرسائيل؛ى بن ىف ثالثة إن"  فبعـث َ

ًملكا إليهم  .......فقال األبرص، فأىت َ

َاملبتلني هؤالء أن َّتقرر فقد  عددهم أن َّوتقرر إرسائيل،ى بن ِمن هم إمنا ُ

 .البلوى أنواع ِمن َّمعني بنوع ُمصاب منهم واحد كل أن ِّوتقرر ثالثة،

 متباينـة ًأمناطـا ًمتخذا القصة أحداث عرض يبدأ "له فقال" لفظة وبعد 

 نتـائج َّثـم ى،وصـف وأسـلوب ى،حـوار وأسـلوب ى،تقرير فأسلوب الطعوم؛

 .ِحدة عىل حدث كل بهاى ينته

ـق االهـتامم األسلوب ىف والتنويع التباين هذا ِمن والغرض  عـنرص بتحقُّ

ز مام التشويق  ىف التشويق هذا َّويتمثل واملتابعة، ُّالرتقب عىل ِاملستمع ُيحفِّ

 ثالثـة إن" : قوله ِمن النبوية العبارات ىف ِّاملتمثلة التالية الجزئيات عرض

 "......إرسائيلى بن ىف

ى بنـ ىف أحداثهاى تجر قصة بداية ألنها االهتامم؛ ُتثري الكلامت فهذه -١

 عـىل َتحمـلى التـ العجيبة األحداث عنهم ُتنقل ما ًكثريا قوم وهم إرسائيل،

 .عنهم ُسيذكر ملا ُّوالتطلع االهتامم

 ـكـل بوـصـف املقدـمـة ىف ِذكرـهـا ـبـإيراد القـصـة شخـصـيات ْوـصـف -٢ 

 .وأعمى وأقرع، أبرص، :فهناك حدة؛ عىل شخصية



القصة املعلمة ٦٦  

 نتيجـة حـدث كل عىل َّيرتتب وهنا َيبتليهم، أن أراد الـلـه أن تقرير -٣ 

 كلى ُينهى الذ الفصل القول يأىت حتى مذهب كل فيها َتذهب النفس تظلُّ

 .ونتيجته ببلواه حدث

ُتصدق فإنها ِّاملقدمات أنواع بقية أما   قصصه ِمن أخرى كثرية ألوان عىل َ

: 

 :املوقف بتحديد التمهيد ِفمن

 ،"واألم الرضـيع" وقصـة ،"والسـاحر امللك" وقصة ،"والعابد املذنب قصة

ـة ـل" وقـص ـن الكـف ـ ـِم ـلى بـن ـة ،"إرسائـي ـحابة ىف ـصـوت" وقـص ـة ،"ـس  وقـص

 .إلخ.... "املعراج"

ِّاملقدمات ِومن   :ىالحوار بالتمهيد ُ

 -- نبـيال أن مالـك بن أنس رواه ما مفادهاى الت الثالثة األسئلة قصة

 هـذه أصـحاب َمـن" :فقـال ِفَفـزع، ًصـوتا فسـمع ار،النجـى لبن نخًال دخل

 الـلــهب َّتعوذوا" :قال الجاهلية، ىف ماتوا ٌناس ،الـلـه نبي يا :فقالوا ،"؟القبور

 رسـول يـا ذاك ومـا :قـالوا ،"الـدجال ِوفتنـة النار، وعذاب القرب، عذاب ِمن

ِوضـ إذا املـؤمن فإن قبورها؛ ىف ُتبتىل األمة هذه إن" :قال ؟الـلـه  قـربه ىف عُ

 .إلخ "..َملك أتاه

 .الرصاط قصة :ذلك مثل 

 :بالسؤال التمهيد ِومن

 .جندب بن سمرة رواه مام "والجزاء املسؤولية" قصة ىف



 ٦٧فن التدريس بالقصة  

 :التساؤل باستثارة التمهيد ومن

 أنـواع ىف ِّاملقـدمات هـذهى تجـر وهكـذا ،"والصـخرة الغار أهل" قصة 

 .عنها والحديث كلها، رسدها مكان هذا ليس ى،النبو القصص ِمن كثرية

 :الصورة وتجسيد ِالفكرة وصياغة املعاىن بناء أما 

 َّتتضـمن معانيها أن الكريم الرسول قصص ىف الناظر يلحظه ما أول فإن 

 :يىل ما - األهمية ىف غاية وكلها - ِّأهمها ِمن سامية، رشيفة معاىن

 .وعال جل - الـلـهب اإلميان إىل الدعوة -١

 .أحكامها ورشح اإلسالمية يعةالرش محاسن بسط -٢

 .والرتهيب الرتغيب -٣

 .السليم والتوجيه والتعليم الرتبية -٤

 املـعـاىن وـهـذه املسـلمة، املـسـلم اـلـنفس ىفى اإلسـالم ُالخـلـق تربيـة -٥

ى بنـ مـن الثالثـة قصـة القصة؛ هذه تخللتى الت املعاىن أروع من الرشيفة

 .إرسائيل

 رسول ُقول املسلمة البرشية النفس ىف الـلـهب اإلميان ترسيخ معاىن ِفمن 

 :القصة هذه ىف  الـلـه

 ،"يبتلـيهم أن هلل بـدا وأعمى، وأقرع، أبرص، إرسائيل؛ى بن من ثالثة إن"

 ومـا ونتائجهـا ومجرياتهـا القصـة هـذه أحـداث  الـلـه رسول ربط فهنا

  - وتعـاىل سـبحانه - الـلــهب كلـه ذلـك ربـط وجـزاء، فعـل ِمن عليها َّترتب
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ِّيرىب تعليم الربط هذا ىفو  كـل خـالق الـلــهب إميـان إنـه النفس، ىف اإلميان ُ

 .يشء كل ِّومدبر يشء

 ًفقـريا الناس، يقذرك أبرص تكن أمل" :األبرص شأن ىف  قوله ذلك ومن 

 َّفصريك ًكاذبا َكنت إن" :ًمعا واألقرع األبرص شأن ىف وقوله ،"؟الـلـه فأعطاك

 فرد أعمى ُكنت قد" :األعمى شأن ىف  قوله لكذ ومن ،"كنت ما إىل الـلـه

 بيشء اليـوم أجهـدك ال الـلـهفو شئت؛ ما فخذ ،فأغناىن ًوفقريا ى،برص الـلـه

 ."صاحبيك عىل وسخط عنك، الـلـه رىض فقد" : قوله إىل "..هلل أخذته

 تـدعو ٍمعـان وكلهـا القصة، هذه ثنايا عرب العبارات هذه َتنتقل وهكذا 

 - وتعـاىل سـبحانه - إليـه كلهـا األشـياء تفويض خالل من الـلـهب اإلميان إىل

 .والضار النافع هو وحده وأنه

 سـواءى النبو القصص نجد اإلسالمية الرشيعة محاسن بسط معنى وعن

 نجد  الـلـه رسول عن ثبتتى الت القصص من غريها ىف أو القصة هذه ىف

 ُّفتبـث"ى الـدين الغرض قُيحقِّ مبا قصة كل معامل ىف بارزة االلتزام خصوصية

 حتـى صـورة؛ مـن أكـرث عـىل الواحـدة القصـة سياق ىف الدينية التوجيهات

 ٍمـعـان ذات أـغـراض ألنـهـا وذـلـك واـحـد؛ وـقـت ىف ـغـرض ـمـن أـكـرثى ـتـؤد

ِمتداخلة،  .]")١([والترسية والرتبية الدعوة معنى ىف يكون ما أكرثها ومن ُ

                                                           
 .٤٠٦: ص ىف الحديث النبوى، صالقص املرجع السابق )١(



 ٦٩فن التدريس بالقصة  

ى الـذ الغـاىئ النبيـل املعنـى ذلـك "اإلسالمية الرشيعة محاسن ْوبسط" 

ِّيحدده  :القصة هذه ىف   الـلـه رسول قول ُ

 ىب َّتقطعـت مسـكني رجـل" :فقـال وهيئته صورته ىف األبرص أىت إنه ثم

 الحـسـن الـلـون أعـطـاكى باـلـذ أـسـألك" : قوـلـه إىل "..ىـسـفر ىف الحـبـال

 ."سفري ىف به أتبلغ ًبعريا واملال الحسن والجلد

 ٌّحث ألنه اإلسالمية؛ الرشيعة ملحاسن ْبسط الرشيفى النبو القول فهذا 

 مـن فـاض مام الخري وجوه ىف والصدقة الزكاة وإخراج اإلنفاق عىل وتوجيه

 املسـلم حيـاة ىف الخمسـة اإلسـالم أركـان ِّأهـم ِمـن والزكاة والصدقة املال،

 التكافـل تحقيق ىف اإلسالمية الرشيعة محاسن أكرب ِمن فهام واآلخرة؛ الدنيا

 عادل نظام ظل ىف كلها البرشية لتسعد واملجتمعات؛ األفراد بنيى االجتامع

 .والصدقة الزكاة َاملصدرين هذين خالل من الحقوق َيحفظ

 ومسـألته مـنهام كلٍّ طلبى فف واألعمى؛ األقرع حال ىف الشأن وكذلك 

 .واإلنفاق الصدقة لتحقيق الرشيعة محاسن ْبسط معنى

 بجانب والتقريع، التوبيخ عبارات تتواىل والرتغيب الرتهيب معنى وعن 

 :واألقـرع األبـرص شأن ىف  قوله األول فمن اإلحسان؛ عىل الشكر عبارات

 شـأن ىف  قولـه الثـاىن ومـن ،"َكنـت مـا إىل الـلـه َّفصريك ًكاذبا كنت إن"

 ."هلل أخذته بيشء اليوم أجهدك ال الـلـهفو َشئت، ما فخذ" :األعمى
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 التقريـر بهـذا تبـدأ العـرض طريقـة نجـد لـيموالتع الرتبية معنى وعن

 العـنرص هـذا ِآخـر إىل "...إرسائيـلى بن ىف ثالثة إن" : قوله منى اإلخبار

 تعلـيم ذو عـرض فإنه أحداثها، عرض ىف القصة عليه اعتمدتى الذ الرئيس

 عـىل ًوشكرا ،الـلـه ألوامر امتثاًال املسلم عليه يكون أن يجب ما إىل وتوجيه

 .أوىل ما

 هذه موضوعات خالل من القويم ُالخلق عىل املسلم تربية معنى نوع 

َصدق َنلمح القصة  املسـؤول عليـه يكـون أن يجب مبا واألحاسيس املشاعر ِ

 يوجـه أن الكربى مسؤوليته خالل من  الـلـه رسول أراد فقد واملحاسب؛

 ـمـن َـسـاقه ـمـا ـخـالل ـمـن كلـهـا اإلـسـالمية األـمـة ويوـجـه الـكـرام، الـصـحابة

 والنفس املال تجاه املسؤولية ِعظم عىل دليلى فه القصة؛ هذه اتموضوع

 ُالخلـق معنـى مسـلم كـل نفـس ىف الكريم الرسول ُيرىب هنا ِومن والخلق،

ُّيحـس بحيـث ًمعـا؛ ًومحاسبا مسؤوًال املسلم الفرد بوصف الرفيعى اإلسالم ُ 

ُّويحس فرديته، بقيمة الفرد  امفكالهـ ى،االجتامعـ وسـطه بقيمـة املجتمـع ُ

 عـىل واالسـتقامة بـالخري اإلسـالمية الحيـاة إثـراء سـبيل ىف َّتتجـزأ ال وحدة

 مقيـاسى فهـ ِوآخـرتهم، دنيـاهم ىف بهـا النـاس َيسعدى الت املثىل الطريقة

 ُخلق َّخلقهم الذين املسلمني من العزم أولو إال عليه يستقيم ال رفيعى ُخلق

  )١(.اإلسالم

 القصـىص الطـابع ذات النصـوص نم بالكثري النبوية السنة ذخرت لقد"

 مـع هـذا ىف متعاونـة  ، السـامية وتعاليمـه الـدين مبـادئ نحو الناس لرتشد
                                                           

)١(  http://www.alukah.net/literature_language/٠/٦٤٩٢٧/#ixzz٤fLiZIpgq 



 ٧١فن التدريس بالقصة  

 ـكـام ، الـسـليم واملجتـمـع الـصـالح الـفـرد إيـجـاد ىف األـخـرى اـلـدعوة وـسـائل

 ،واألخـالق والعبادة العقيدة مبادئ من كثري عىل التأكيد ىف القصة أسهمت

 نصـوص مـن يستلهم أن -عاملا يكون أن عن فضال- إنسانى أل ميكن بحيث

 ودنياه دينه ىف ينفعه ما الصحيحة القصصية السنة

 :القرآنية القصة من الحديث استفادة

 عىل اشتاملها ىف الكريم بالقرآن النبوية السنةى تحتذ أن غريبا يكن ومل

 توجيهـات مـن كبـري جانـب عـىل القصة استحوذت ،القصص من كثري عدد

 يقـول ،معاملـه وتوضـيح الـدين قواعـد تأسيس ىف متوأسه ،الكريم القرآن

ْنَحن نَقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القـرآَن [ :تعاىل الـلـه ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َُ َْ ْ َ ِْ َ َ َ ْ ْْ َ ََ ِ ِ َ ُّ
َوإن كُنَت من قبله لمن الَغافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ِ  مـن الغايـة بيان وىف ]٣:يوسف] [}١٢/٣{َ

ُفاقصص القصص لعلهم يتفكَّـروَن [ :انهسبح يقول القرآن ىف القصص سوق َ َّ َ َ َْ َ ْ َ َ ُُ َ ِ ْ َ
ـراف] [}٧/١٧٦{ ـول ،]١٧٦:األـع ـربة ألويل [ :ويـق ـد كَــاَن يف قصصــِهم ـع ِلـق ْ ُ ِّ َ ٌَ ََ ْ ِ ْ َ ِِ ْ

ِاأللباب ما كَاَن حديًثا يفرتى ولكن تَصديق الـذي بـني يديـه وتَفصـيَل كُـلَّ  ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َْ َْ َ َ ْ ُ َ ََ ََ ْ َ َ ِ َ َ
ََيشء وهدى ورحم ْ َ َ ًَ ُ ٍ ُة لقوم يؤمنوَن ْ ِ ْ ُ ٍ ْ َ ِّ  اتجـه وإمنـا ،]]١١١:يوسف] [}١٢/١١١{ً

 فوائد من له ملا الدعوة مبادئ ترسيخ ىف القصص أسلوب إىل الكريم القرآن

 القصـص ىف العـرىب رغبـة عـن فضـال ،العبـاد هدايـة مـن املـراد تحقيق ىف

َّومن الن[ :تعاىل قوله تفسري ىفى الزمخرش أورد فقد ،لها واستمالحه َ ِ َاِس من َ
َيْشرتي لهو الحديث ليضلَّ عن سبِيل الـلـه بَِغري علم ويتخذها هزوا أولئك ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ً َ ُْ ُ َ َ َِّ َ َ ٍَ ِ ِ ْ ِ َِ َ ُ َ ْ لهم َ ُ َ 
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ٌعذاب مِهني  ُّ ٌ َ  كتـبى يشرت كان الحارث بن النرض أن ،]٦:لقامن ] [} ٦/ ٣١{َ

 مثـودو عاد بحديث يحدثكم محمدا إن :ويقول قريشا مبا ويحدث األعاجم

 فيسـتمحلون ،الحـرية وملـوك واألكارسة وبهرام رستم بأحداث أحدثكم وأنا

 .)٣/٣٩ :الكشاف تفسري( ،القرآن استامع ويرتكون حديثه

 أسـاليب مـن كأسـلوب القصـة اسـتخدام إىل الكـريم القرآن لجوء وكان

 القصـة توظيـف ىف نهجـه ليـنهج بـالقرآن ارتـبط مـن لكل مشجعا الدعوة

 بقصـص  تـأثره ظهـر فقـد سـنته ىف واضحا هذا داوب ،الدعوة لخدمة

 حنـني يـوم قسـم  أنه :ورد ما ذلك أمثلة ومن ،وأخالقه سلوكه ىف القرآن

 ومـا ،فيهـا عـدل ما القسمة هذه إن ،الـلـهو :رجل فقال ،ناسا فآثر الغنائم

 يعـدل مل إذا يعـدل فمـن :والسـالم الصـالة عليه فقال ،الـلـه وجه بها أريد

 صـحيح( فصـرب هـذا مـن بأكرثى أوذ فقد موىس الـلـه رحم ؟ولهورس الـلـه

 )٣/١١٤٨ى البخار

 يختـار فكـان ،عرضـه طريقـة ىف القـرآىن بالقصص  اقتداؤه ظهر كام

ى التـ باألمثلـة املعـاىن مـن يريـد ما لنا ليرشح السابقني تاريخ من القصص

 فـال ىاملتلقـ ذهـن ىف لريسـخ سـلفا املعروف املاىض صورة ىف الواقع تجسد

 .ينساه

 التوجيـه ىف واضـح أثـر من لها ملا بالقصة البالغ االهتامم هذا كان وإمنا

 إليهـا، بفطرتـه ومييـل بالقصص يولع اإلنسان إذ ،املفاهيم وإيصال والرتبية

 ما مدى ليعرف أحداثها متابعة عىل حرص قصة من جزء عليه قص ما وإذا
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 وانتباهـه وأذنـه امعالسـ عـني تعلـق االستطالع حب فغريزة إليه، وصلت 

 عىل يدل ومام ،بقيتها منى خف ما ملعرفة استرشافا البارع القصىصى بشفت

 أنـه  عنـه ورد ما أحداثها تتبع ىف والرغبة القصة نحوى الفطر امليل هذا

 الـلــه فقـص صـرب مـوىس أن لـو وددنا :قال الخرض مع موىس قصة ذكر ملا

 .)٣/١٣٤٧ى البخار صحيح( خربهام من علينا

 والثـابتني بـالحق املتمسكني أزر من يشد عملية تربية أسلوب والقصص

 يوجـه  نبـيال كـان ثـم ومـن ،الطريـق عـىل سـبقوهم مبـن أسوة عليه،

 عـزامئهم،ى يقـو أن أراد إذا الحـق عـىل الثـابتني تاريخ استقراء إىل أصحابه

 إىل شكونا :قال األرت بن خباب فعن. الصعاب مواجهة ىف أزرهم من ويشد

 ؟لنـا تسـتنرص أال :له قلنا ،الكعبة ظل ىف بردة متوسد وهو  الـلـه ولرس

 ،فيـه فيجعل األرض ىف له يحفر قبلكم فيمن الرجل كان :قال ؟لنا تدعو أال

 ،دينـه ذلـك يصـده ومـا ،اثنتـني فيشـق ،رأسـه عىل فيوضع باملنشار فيجاء

 ذلـك يصده وما عصب أو عظم من لحمه دون ما الحديد بأمشاط وميشط

 .)٣/١٣٢٢ى البخار صحيح( دينه عن

 عـىل والخاصـة العامـة مـن بالقبول تحظى الفهم سهلة أداة القصة إن

 ىف دورهـاى تؤد ومازالت ،وجوده منذ اإلنسان الزمت فقد ثم ومن ،السواء

 األدب عـامل ىف األوىل املكانـة صـاحبة جعلتهـا كبـرية بصـورة املعارص عاملنا

 وتعلقهـمى النبـو القصـص عـىل النـاس إقبـال أن هنـا شـك من وما ،اليوم

  الجـيـد االـسـتيعاب ـمـن وميـكـنهم نفوـسـهم ىف مـضـامينها يعـمـق بأـحـداثها
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 األحكـام اسـتنباط عـن فضـال ،والعظـات العرب واستخراج باألحداث والتأثر

 عرب اإلنسان لدى تختلف الى والت النبوية السنة من النبيلة والقيم الرشعية

 .)١( " واملكان الزمان

                                                           
 : من موقع دكتور عىل جمعة عىل االنرتنت )١(

http://www.draligomaa.com/index.php 
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  النبوية القصة ائصخص

 

 

 بعـني االسـالمية الدراسـات أسـتاذ شـاكر فـؤاد محمـد. دى أستاذ يقول

 درجـاتى أسـم يجـد الرسـول كـالم ىف املتأمـل إن :)١( الـلــه رحمـه شمس

 :عىلى املبن الرفيع الخطاب

 درجـاتى أسـم يجـد كـام السـامع عـن امللـل يبعـدى الذ االيجاز

 . والفطنة بالبالغة ملستعنيوا البيان عىلى املبن الرفيع الخطاب

 بحـق فكانـت لإلسـالم النـاس لتقريـب القصة الرسول وظف وقد

ـائلى اـحـد ـة وـس ـا اذا خاـصـة الهداـي ـرب أن علمـن ـل الـع ـالم قـب ـانوا االـس  ـك

 واضـحا أثـرا ذلك ترك وقد والروايات بالقصص تفيض مجالس ىف يتسامرون

 ـمـن لعدـيـدبا ـجـاء ـقـد الـكـريم الـقـرآن ـكـان وإذا. ووـجـدانهم تفـكـريهم ىف

 إىل البرشيـة الـنفس بحاجـة منـه ًاهتاممـا ،وسـوره آياته سياق ىف القصص

  وأـهـل ومـثـود وـعـاد فرـعـون ـمـن األوـلـني وأخـبـار أـحـداث وتـصـور الخـيـال

 

                                                           
 : نقال عن محمد هزاع ىف مقال سامت القصص النبوى)١(

 http://www.ahram.org.eg/archive/Culture-world/News/٣٨٤٢٥.aspx 
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  الرسـول لسان عىل القصص منا ًكثري املرشفة السنة نقلت فقد ،الكهف

 جـرة يـهف فوجـد عقارا اآلخر من أحدهامى اشرت اللذين الرجلني قصة مثل

 ومـا بعقارهـا األرض لـه بـاع إنه ،البائع له فقال له ردها فحاول ذهب من

 وقـال ولدا له إن أحدهام فقال ؟ولد ألكام :فسألهام رجل إىل وتحاكام ،فيها

 مـن علـيهام وأنفقوا الجارية الغالم أنكحوا :الحكم فقال جارية له إن اآلخر

 .ًاوتصدق الذهب جرة

 الصـياغة فيهـا تالقـت فقد الفنية للعنارص وبالنظر ـ القصة هذه ومثل

  .الحاللى وتحر األمانة سلوك عىل التعودى ه أساسية فكرة حول والحىك

 ومع لقرصها مناسبا مركزا كانى الذ :الحوار عىل القصة اعتمدت وقد -

 حـوار عنـه يسـفر قـد مـا ملعرفة القارئ أو السامع تتبع إىلى أد فقد ذلك

 وجـاءت ،املـال مـن سـاحته تربئـة عـىل مـنهام كل وحرصى واملشرت البائع

 الحبكـة وقدرة الصياغة جامل من تحمله مبا لألسلوب خادمة القصة ألفاظ

 تأكيد إىل خامتتها وتصل خالب أدىب بإبداع الوجدات واستمتاع العقل إلقناع

 . السديدى والرأ الحكمة بأهل االسرتشاد رضورة

  النبوية القصة تقسيامت

  :نوعنيى النبو القصص رجبى مصطف الدكتور يقسم جانبه ومن

 عـنـه ورواـهـا  الرـسـول أـيـام أـحـداثها وقـعـتى الـتـ القـصـص :أولـهـام

 هـذا مـن وكثـري حـدوثها وقـت عارصوهـا أو أبطالهـا كانوا الذين الصحابة

ى التـ القصـصى فهـ الثاىن النوع أما والسري،ى املغاز كتب ىف موجود النوع
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. ًوتعلـيام لهـما ًتـذكري ألصـحابه  سـولالر وحكاهـاا ًقدمي أحداثها وقعت

 بـدافع كانـت مـا بقـدر التسـلية بـدافع تكن مل النوعني من القصص وتلك

 معـيـاران هـنـاك ":ويـقـول. ـعـرب ـمـن فيـهـا مـبـا واالعتـبـار والتأدـيـب التعـلـيم

 القصـص فيـه تصنفى فن األول املعيار :بأحدهام األخذ نستطيع للتصنيف

 من غالبا وتخلو أسطر، بضعة روايتها جاوزالتت ًجدا قصرية قصص :نوعني إىل

 أىب عـن ــ  كقولـه الحـوار، من تخلو كام الكثرية، والشخصيات األحداث

 مـن تأكـل ترتكهـا ومل تسـقها ومل تطعمها مل هرة ىف امرأة عذبت" :ـ هريرة

 ."األرض خشاش

 عىلى وتحتو األول النوع من أكربى وه أقاصيص، أو حكايات الثاىن والنوع

 واملكـان والزمـان والشخصيات االحداثى وه للقصة، املعروفة الفنية العنارص

 فئـات ثـالث إىل القصـص فيه تصنفى موضوع فهو الثاىن املعيار اما. والحوار

ا ًزمانـ له يحدد ومل  الرسول حكاه نوع :نوعني عىل منها األوىل الفئة احتوت

  الرسـول وحكاه ومكان زمان عىلى احتو ونوع ،الهرة قتل كقصةا ًمكان وال

 مل ًوقصصـا السـابقني األنبيـاء تناولتا ًقصص اللون هذا ويضم سابقة، أمم عن

 مـا حصيلة عن  الرسول حكاهاى الت القصص الثانية الفئة وتشمل ،تتناولهم

 الثالثـة الفئـة تشـمل فيام. العادية املنامية رؤاه ىف أو واملعراج االرساء ليلة رآه

 من وكثري ،أعداءه أو أصحابه أبطالها وكان الرسول حياة ىف وقعتى الت القصص

  مثـاالى مصـطف الـدكتور ويرضب. الـرحالت أو الغـزوات ىف حدث النوع هذا
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ى وأعمـ وأقـرع أبـرص إرسائيـلى بنـ مـن ثالثـة بقصةى النبو القصص عىل

 . به مام فربأ منهم كل عىل مسح ملك طريق عن الـلـه ابتالهم

 ىف كبري بدور يقوم فيهاى اللغو البناء إن لفيقو بالتحليل القصة ويتناول

 بـني التعبـري أدوات تنوعـت حيث إليها تهدفى الت املعنوية الداللة إيضاح

 إىل باإلضافة التوكيد أنواعى بشت واملؤكد املطلق التعبري وبني والخرب اإلنشاء

 مـن بانتقالـها ًمتيقظـ السـامع يجعل ما املختلفة الفعل أزمنة بني املراوحة

 مالمـح بـروز عـىل تأثريهـا ىف تعتمـد بـني الحـوار بـأن يحس زمن إىل زمن

ى التقريـر كالوصـف األخـرى املؤثرات مع جنب إىلا ًجنب أبطالها شخصيات

 واألعمـى واألقـرع األبـرص هـم القصة فأبطال واألحداث، والحركة والحوار

ى التـ الحيـوان شخصـيات َّأن كـام ،لهـم بالنسـبة هامشـية امللك وشخصية

 أهميـة ال هنـا ومـن ،أيضـا هامشية )والغنم والبقر اإلبل( القصة ىف وردت

 . بارزة مالمح لها تكون ألن

 ـمـن بـدال الشخصـيات تصـوير أهمهـا وظـائف عـدة الحـوارى أد وقـد

 ىف والضـعف القـوةى نـواح وإبـراز ،امللل عىل يبعثى الذ املبارش التصوير

 فقد القصة ىف األحداث حركة أما. الثالثة القصة أبطالى لد البرشية النفس

 حـال إىل واالحبـاط اليـأس حـال مـن االنتقـال نجد حيث ،رسيعا منوا منت

 السعادة حال من االنتقال وكذلكى التمن مبجرد رسيعا يحدثى والغن الرضا

  نالـحـظ أن ولـنـا ـطـويال داـمـت الـسـعادة ـحـال أن ـمـع الـسـابقة الـحـال إىل
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 تعليميةــ نزعـة ذا نـهكو ىف القـرآىن القصـص مـع يتفقى النبو القصص أن

 .وأسلوبا شكال عنه يختلف كان وإن ـ أيضا وتربوية

  النبوية القصة بالغة

 القـاعودى حلمـ الـدكتور الناقـد فإن النبوية القصة دراسة أهمية وعن

 النبويـة البالغـة ىف متنوعـة ًأبعـادا تكشـف النبوية القصة دراسة إن :يقول

ى شـت صـورا يأخـذ قدى الذ االبالغى ه رئيسية خصيصة تحقيق ىف وتسهم

 .اإلميانية العقيدة معامل تيضء

 الحديثة الغربية الرسد بفنون استفاد الحديث العرىب األدب أن ويضيف

 والحـدث والشخصـيات واملكـان الزمـان مثـل أساسـية عنـارص تعتمدى الت

ى الـذى النبـو القصص ىف نجدها العنارص وهذه والخامتة والعقدة والحبكة

 االيجـاز إىل عـادة متيـل النبويـة القصـة أن بيـد ،الرشيف الحديث يتضمنه

 عـىل تركـز فتارة. والجمل األلفاظ من عدد أقل ىف األساسية الفكرة وتقديم

 مقـتىض حسـب جميعـا العنارص عىل وثالثة الحدث عىلى وأخر الشخصية

ى التـ القرآنيـة القصـة ىف أيضـا نجـده مـا وهـو القصـة تفرضهى الذ الحال

 كام أكرث أو كاملة سورة ىف تستقر حتى أحيانا تطول دورت اكأنه الشخصيات

 .وإبراهيم وموىس يوسف قصصا ىف

 ،ًاأحيان الخاطفة القصرية املقدمات عىل يعتمدى النبو القصص أنى وير 

 املفاجـآت وتتـابع العقـد تصـعيد من وتتخذ ،املقدمة ىف العقدة تبدو وقد

ــاباأل فـيــه يحـلــو أـســلوب ىف ،والـقــارئ للـســامع تـشــويقا   بتـكــرار طـن



القصة املعلمة ٨٠  

 الـنظم متامسـك والوصـل الفصل جيد محبوك موجز ولكنه العبارات بعض

 والقصـص القرآىن القصص بني كلية فروقا هناك أن إىل ويشري ،االشارة دقيق

.. )مـثال لهم ارضب(و.. )عليهم واتل( : تعاىلبقوله عادة يبدأ فاألول ى،النبو

 أو )قـبلكم فيمن كان(  بقوله ًالمث الثاىن يبدأ حني ىف ،..)الذي إىل تر أمل(

 إىل وتحوـلـهى الـراو بتـدخل تتعـلـقى أخـر فـروق وهـنـاك ،مشـابهة عبـارة

 . وغريها واملضارع املاىض وصيغى املتلق

ى فـرن الزمن حيث من يتنوعى النبو القصص َّأنى حلم الدكتور ويوضح

 ىف الواقـع عـن تعـرب الحـارض ىفى وأخر اإلسالم قبل املاىض ىفى تجر قصص

 الرؤيـة، حيـث من القصص تتنوع كام ،املستقبل ىف تتناول أوى النبو العهد

 تتنـاول وأخـرى ،والقيامـة واملعـراج اإلرساء مثـل الغيب تتناول قصة فهناك

 والتاريخ التمثيل بني تتنوع قصص وهناك ،وأحداثه الواقعى أ الشهادة عامل

 القصـة إىل نشـري أن هـو يهمنـا مـا ولكن ،ما ملوضوع متخيلة صورة فتقدم

 قصـة مثـل الحـوار عـىل املعتمـدة أو الحادثـة أو الشخصية عىل تركزى الت

 مـنى الـرث يأكـل كلبا وجد ثم برئ من فرشب العطش به اشتدى الذ الرجل

 ويسـأله.. لـه فغفـر لـه الـلــه فشـكر الكلـبى فسـق خفـه فمـأل العطش

 أجـر رطبة كبد كل ىف : الرسول ويقول ؟أجرا البهائم ىف لنا وإن :الصحابة

 الصـحابة.. والكلـب.. الرجـل.. مبهمة شخصيات خالل من تأىت هنا والقصة

 النبويـة القصـة إزاء أننـا ويؤكد االهتامم بؤرة وهو الحدث عىل تركز لكنها

  إلرـسـاء جـاءتى التـ اإلـسـالمية الرسـالةى محتـو عـن يـعـرب فنيـا أثـرا نجـد
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 صورتهاى الت لبرشيةا النامذج فكانت للبرش والصالح والخري التوحيد دعائم

 .والباطل الحق بني الرصاع عن معربة القصة هذه

ى التقريـر األسـلوب مثـل البالغة فنون من كثريا القصة استخدمت وقد 

 يثـريى الـذى البالغـ والحذف والكتابة ،والدعاء واألمر كاالستفهام واالنشاىئ

  )١(.برتكيزه ويحتفظ انتباهه ويجدد املستمعى لد التخيل روح

                                                           
 ١٢: جريدة األهرام عدد األحدالبالغة القصة النبوية، :  محمد هزاع وعبد الحسيب)١(

 .٢٠١٠سبتمرب سنة 
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  القصصية املعالجة ضوابط
 لألطفال النبوية للسرية

 

 

 فـإذا لألطفـال؛ النبويـة للسـرية القصصـية للمعالجة ضوابط َّعدة هناك

 وأحـداث، أفكار من تعالج فيامى الرتبو باملنهج ملتزمة األطفال قصة كانت

 عنـدى الرشع الواجب مستوى إىل يرتفعان االلتزام وذلك الرضورة هذه فإن

 األثـر ألن التعامـل؛ هـذا صـورة كانـت ٍّأيا ٍّأدبيا، النبوية السرية عم التعامل

 ىف يرتكـهى الـذ خطره له لألطفال خاللها من ُيلَقىى الذى والرتبوى التهذيب

 التنشئة ىف دوره وخطورة تأثريه بالغة حيث من األطفال؛ هؤالء لدى النفس

 التطبيـق" بارهـاباعت الرسـول سرية نتناول ونحن َّخاصة والسلوك، والتوجيه

 .)١( "الواقع ىف املطلق القديم الـلـه لكالم املعصوم

 األدىب التـنـاول عـنـد بـهـا االلـتـزام يـجـب وقواـعـد ـضـوابط مـثـة ـفـإن ـلـذا

 :ىوه - لألطفال منها كان ما خاصة - النبوية للسرية والقصىص

                                                           
 محمد األمـني، املعهـد الـلـهتقديم االسترشاق ىف السرية النبوية؛ لعبد:  عىل جمعة)١(

 .١٩٩٧، القاهرة، ١، ط٢١العاملى للفكر اإلسالمى، سلسلة الرسائل الجامعية 
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 وسـنة الكـريم القـرآن نصوص فهم ىف اإلسالم منهج بضوابط االلتزام -١

 وفكرهـا، اعتقادهـا عليـه َّواسـتقر األمة، عليه اجتمعت مبا ُّتمسكوال نبيال

ُقيمهـا عليه َّوتأسست َ  سـلوكها وأنـواع آدابهـا َّوتفرعـت تقاليـدها، وأصـول ِ

 .)١(وعالقاتها

 مـا هـو النبويـة للسرية األدبية املعالجات ىف العمدة يكون أن يجب -٢

 بعد للتشويق، ذلك بعد بيةاألد املعالجة تأىت ثم ورواياتها، أخبارها من َّصح

 األدبيـة املعالجـة ىف تنـدمج أو حالهـا، عـىل للسرية األصلية األخبار تظلَّ أن

 بالنسـبة تزييـف أو تغيـري أو افتئـات دون الفنية املعالجة تقتضيه ملا وفًقا

 .وأشخاص ومكان زمان من بها يتعلق ما أو الوقائع ألصول

 الجـرح بعلـم لتاريخيـةا الحقـائق محكوميـة مـن تسـاهل مثة ليس -٣

 ذلـك ىف واملرجعية ًصحيحا، التاريخ َّمدونات ىف ورد ما كل فليس والتعديل،

 صـالحها أو التاريخيـة، األحـداث جاذبية كانت مهام الحاكم، العلم هذا إىل

 .واألدىبى الفن لالستمداد

 مـن النبويـة السرية ىف التاريخية واألحداث بالوقائع اإلحاطة رضورة -٤

 آثـار، مـن الوقـائع هـذه حـول ورد مـا بكـل الكاىف واإلملام انبها،جو جميع

 تسـخري ثـم والتـدقيق، الفحـص موقـف منهـا والوقـوف وتحليلها وهضمها

                                                           
املرجعية العليـا ىف اإلسـالم للقـرٱن والسـنة، دار : يوسف القرضاوى:  يراجع ىف ذلك)١(

 .  وغريها من عرشات املراجع املعتمدة ىف هذا الباب١٩٩٣الرسالة  
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 هـذه مـعى الـواع التعامـل ىف العريضـة الثقافيـة والقدرات الفنية املوهبة

 .)١("ذاك أو الحدث هذا صياغة ىف تضافرتى الت" الوقائع وتلك األحداث

 الفـن عىل التاريخية املادة تطغى ال بحيث املتوازنة املعالجة ةرضور -٥

 اـملـادة ـعـىل القـصـىص الـفـن طغـيـان أو ٍّتقريرـيـا، ًتاريـخـا فتـكـون القـصـىص

 قـوة إىل ذلـك ومرجعيـة َّاملقـررة، الحقـائق حـول ًتهوميـا فتكون التاريخية

 ثقافـتـه وـشـمولية األدـيـب موهـبـة عـمـق إىل ترـجـعى الـتـ الفنـيـة الـضـبطية

 .والفنية املعرفية لتهوأصا

قة، باملراجع االستئناس رضورة -٦  ضـوء ىف معهـاى الفنـ والتعامل املحقَّ

 الفنية؛ املعالجة تقتضيه فيام إال حقائقها عن خروج دونى املنطق التسلسل

 .ًبعضا بعضه ُّيشد املرصوص كالبنيان خاصة النبوية السرية ألن

ـة نـصـوصوال َّاملرشـفـة النبوـيـة الـسـرية ىف األـصـل -٧  ـهـو" عنـهـا املنقوـل

 مبقاـصـد ُّالتـشـبع ـهـو املقاـمـات تـلـك ـبـني التميـيـز إىل والـسـبيل الترشـيـع،

 .)٢( "الرشيعة

ـبط رضورة -٨ ـة ـض ـة املعالـج ـرية الفنـي ـة للـس ـددات النبوـي ـر َّمبـح  الفـك

 العمـل معيـار ألن الثقـات؛ العلـامء إليهـا انتهـىى الت اإلسالم ىفى املقاصد

                                                           
السرية النبوية ىف الفـن الـرواىئ، دكتـوراه غـري منشـورة، جامعـة :  محمد جاد البنا )١(

 .٣١٥، صـ ١٩٨٧/ لغة العربية، باملنصورةاألزهر، كلية ال
نظرية املقاصد عند اإلمام محمد الطـاهر بـن عاشـور، املعهـد : إسامعيل الحسنى )٢(

 .٣٤٧، ص ٢٠٠٥العاملى للفكر اإلسالمى القاهرة، 
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 إال ٍّفنيـا ذلـك يتـأىتَّ ولن القارئ، نفس ىف يرتكهى ذال األثر هو واألدىبى الفن

 .األديب أو للفنان والخاص العامى اإلبداع واملناخ املخيلة، بأسلمة

 أن هو للطفل األدبية باملادة توجهنا حال ىف به ُّالتقيدى ينبغ ما أهم -٩

 يجـرى الخـربات وهـذه لديه، َّتتجمع خربات من ًجزءا ستكون املادة هذه"

 ،)١("متكاملـة وظيفيـة وحـدة معهـا لتشـكل التكوينية صفاته مع هااندماج

َّثم ومن  دقـة أو الحـدث بسـاطة كانـت مهـام أهميتهـا الخربات لهذه فإن َ

 ًمحكومـا يكـون أن يجـب القصـىص الجـو تصـوير فـإن لذا العابر؛ التلميح

 النبويـة للسـرية واملعالجـة والتحليـل والتنـاول املنظـور ىفى اإلسالم باملناخ

 .َّملرشفةا

 سرية من َّصح وما والحديثية القرآنية املرجعية عىل األصيل االعتامد -١٠

 وتصـحيح توسـيع ذلـك وىف إلـيهام، الفنية والذائقة العقل ُّورد الخلق، سيد

 .الواهمون يزعم كام البتة تضييًقا وليس للمبدع، اإلبداعية لألفاق

ى الـذ الكامـل، اإلنسـان أنـه عـىل نبيال شخص مع التعامل فرضية -١١

 مـع والتعامل كافة، للناس ليبلغه كتبه آخر إليه وأوحى َّوجمله الـلـه َّكمله

 ُّتـتم وال املـؤمنني، أمهات هن وزوجاته بعده الخلق خري أنهم عىل أصحابه

 .املرفوع والسقف الكاشف النور هذا ظالل ىف إال واألدبية الفنية املقاربات

                                                           
، ١٩٩٤، دمشق، ١كيف تعتنى بالطفل وأدبه،  دار عالء الدين ط:  إسامعيل امللحم)١(

 .٣٢صـ 
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 عنايـة عـىل تقـوم أن يجب النبوية لسريةل واألدبية الفنية املعالجة -١٢

 اإلنسـان لتشكيل تربوية وغاية األرض، ىف اإلنسان استخالف لتحقيق ربانية

 لإلمتـاع فنيـة وغايـة قـويم، وخلـق سـليمة وعبـادة صـحيحة، عقيدة عىل

 .والتثقيف والتسلية واإلشباع

 الفكريـة واالتجاهـات املـذهبيات عن النبوية بالسريةى النأ رضورة -١٣

 اـجـرتاء أو أـحـداثها، بـعـض ابـتـزاز أو وغاياتـهـا، حقائقـهـا ـعـىل االفتـئـات أو

ـا ـة، أو املنحرـفـة األـيـدولوجيات إـحـدى لـصـالح مـسـارها أو وقائعـه  الخاطـئ

 .محكوم ال حاكم إطار فالسرية

ـاع رضورة -١٤ ـة باملعالـجـة االرتـف ـإن املـضـمون، رشف إىل الفنـي  رشف ـف

َّبد ال بل هزاله، أوى الفن التناول لضعف يشفع ال املضمون  كـلِّ حشـد مـن ُ

 الفنيـة باملعالجـة لالرتفـاع والدالليـة، والجامليـة والفنية القيمية املعطيات

 األسـوة رشف تنـالى التـ واألدبية، الفنية القدوة مستوى إىل النبوية للسرية

 . محمد الحسنة

 والخلقيـة واللغوية الثقافية األطفال أدب بضوابط" االلتزام رضورة -١٥

ى العمـر املسـتوى ومناسـبة والرتويحيـة، والجامليـة واالجتامعيـة الروحيةو

 بأسـلوب املعـايري تلـك وتطبيـق األهداف هذه تحقيق ىف النمو، وخصائص

 سـبقتى التـ والضـوابط األسـس ضـوء ىف ،)١("األطفـالى يستهو مبارش غري

 .إليها اإلشارة

                                                           
، صــ ١٩٧٩ملضمون ىف كتب األطفال، دار الفكـر العـرىب، القـاهرة، ا:  أحمد نجيب)١(

٤٨. 
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 الرتبويةى النبو القصص أهداف

 

 

 التوحيـد، هـو وحيـد أصـل ترسـيخ إىل جوهره ىفى النبو القصصى يرم

 ذلكـم. األصـول جميـع تتفـرع األم األصل هذا ومن سبحانه، الـلـهب اإلميان

 الحقـا االجتامعيـة القـيم يجعـل اإلنسـان ووجود وجدان ىف األصيل األصل

 مـن النابعـة املجتمعيـة العالقات. عليه معتمدة منه، مستمدة به، مرتبطة

ى وتنفـ والتضامن التواضع وتجلبى االجتامع التكافل تضمن الـلـهب اإلميان

 صـوره بكافـة الفحـش يحـب ال الـلــه ألن والغلظة والتكرب والظلم األنانية

ى قـو فكلـام النبويـة القصـة أحداثى تجر القاعدة تلك وفق. درجاته وكل

 االجـتامع سـنن من سنة هذه. متألقا مرشقاى االجتامع الجانب كان اإلميان

 . وأعفها الطباع أطيب إىلى يهدى الحقيق إلميانفا اإلنساىن

. ثناؤه جل الـلـهب اإلميان وتعزيز غرس إىل يهدفى النبو القصص جميع

 قصـة ىف نجـد. ًأبـدا النبويـة القصـة أحداث عن يغيب الى الذ األصل هذا

 هـو سـبحانه منـه وخشيتهم الـلـهب إميانهم شدة الغار دخلوا الذين الثالثة

 اختبـار ىف نجـح األعمى إن .ىاالجتامع سلوكهم لتحسني اجميع لهم الدافع

 وكـذا ًيقظـا وقلبه ًحيا إميانه كان ألنه واألبرص؛ األقرع سقط حني ىف الشكر

 



القصة املعلمة ٨٨  

ِالكْفُل نهض  بشموخ تقف السالم عليها هاجر ونجد اإلميان بقوة كبوته من ْ

 إرسائيـلى بنـ عجـوز قصـة ىف نلحـظ كـام محتسـبة وتصرب مكة صحراء ىف

 )١( .عميق إميان من املنبثقة همتها وعلو الجنة لدخول شوقها

 التعلـيم، :التاليـة املفـاهيم وتعزيـز غـرس النبويـة القصة أهداف ومن

 أن شـأنه مـن وهـذا )٢( والترسيـة والتوبـة، واملوعظـة، والرتهيب، الرتغيب

ى النبـو القصـص ركـز. التنميـة مستوى من ويرفع االجتامعية الطاقة يجدد

 والعفـة، الصـالة، وأهميـة العقيدة ىف الثبات قضية منها يمق مجموعة عىل

 الصالحة األعامل وأن )٣(،واألمانة والتوبة املنكر عنى والنه باملعروف واألمر

 .الضيق تفرج

 الـلــه رقابـة أنى وهـ رئيسـة فكرة حول يتمركزى النبو القصص جميع

 ورادعا للخري وازعا اإلميان جعل هو الرتبية ودور البرش حقوق رعاية أساس

 ىف والرغبة الصادق اإلميان أساسها متجددة طاقة الذاتية الرقابة هذه. للرش

 محور حول ترتكز فلسفية مفاهيم ثالثة والحياة واملجتمع اإلنسان. الصالح

 هلل التسـليم إن إذ لإلسالم العام املعنى هذا. الـلـهب اإلميان هو أساىس واحد

  .ىاإلسالم املنظور وفق اناإلنس سلوكيات أساس العاملني رب

                                                           
الرتبية االجتامعية ىف القصة النبوية، مصدر سابق :  لطيفة حسني الكندرى وآخرون)١(

 ١٥ص 
دراسـة : القصص ىف الحديث النبـوى). ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥(محمد بن حسن ، الزير  )٢(

 ٤١٥ص الرياض، ، ٣ط. فنية وموضوعية
 ٣٩٨-٣٨٨ص سابق  ال)٣(
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 عقديـة أسـس عـىل تقوم أخالقية ضوابط له للحياة كامل منهج اإلسالم

ى التـ الكرميـة الحيـاة سبل إىل وترشده اإلنسان حياة تنظم وشاملة واضحة

 للرتبيـة الجوهريـة الرسـالةى هـ هـذه. احتياجاتـه وتحقـق رغباتـه، تشبع

 أخالقية قصص سبق ملا إضافة تهاحقيق ىف إنها. النبوية القصة ىف االجتامعية

 مـن السـالم عليـه نبيال عاشى الت القرآنية القيم تعكس ْإذ األوىل بالدرجة

 األحاديـث من جزء إنها. املسلمة األمة ىف وتطبيقها وتأصيلها تدريسها أجل

 صياغتها عىل والحفاظ الصيانة حق بصيانتها الصحابة جيل قامى الت النبوية

 إىل متناهيـة ودقة بالغة بأمانة املبارك املرياث ذلك لتوصي ثم ومن األصلية

 تحلـيال النبويـة القصـة تحليـل فإن االجتامعية الرتبية وىف. الالحقة األجيال

 ربــه، نـحــو الـفــرد وحـقــوق واجبـات بتحديـد عنايتهـا إىل يرشد سليام

 إبــراز عـنى الـنـبــو الـقـصــص يـغـفـل ال كـمـا ومـجـتـمـعـه وأسـرتـه،

 ويسـيطر املؤمن عقيدة عىل يهيمن أنى ينبغى الذ الـلـهب اإلميان مـكـانـة

 )١(. ترصفاته عىل

 الوجـداىن السـلوك لتهـذيب والعقـل الوجـدان تخاطـب النبوية القصة

 مـع يتسق مبا ذاته ليحقق املجتمع وبناء الشخصية،ى ورق الفطرة، وحامية

 ىف مقاصـدها ىفى فه عامة ةاإلنساني املعاىن مع يتفق ومبا اإلسالم توجيهات

 .والدقة والعمق الروعة منتهى

                                                           
 )بترصف( وما بعدها ١٥ لطيفة حسن الكندرى وآخرون ن، مرجع سابق ص )١(
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 بالقيمـة مرتبطة املجتمعية األخالق أن بجالءى النبو القصص يشهد كام

 والفقري املعرس إنظار فمثال سبحانه الـلـهب اإلميان اإلسالم؛ ىف األوىل املركزية

 عـىل ويـةالنب القصةى وتحتو. العلية واملقامات الدينية القربات من املعدم

 أخالقيـة معطيـات تتضمن لكنها نادرا إال تحدث ال الغرابة غاية ىف أحداث

 عمليـة ىف عرص لكـل تصـلحى وهـ والسـامحة والتوبـة الصـدق عـىل تؤكد

 .املجتمع ىفى القيم النسق تدعيم

 وتحسـني الفـرد، تحصـني إىل النبوية القصة ىف االجتامعية الرتبية تهدف

 وترسـيخ والعدالـة، والتعاون التسامح أسس عىل املجتمع وتكوين األخالق،

 إىل إـضـافةى والنـبـو الـقـرآىن القـصـص مقاـصـد أعـظـم ـمـن األخالقـيـة الـقـيم

 .ومسلامتها العقيدة قواعد لتقرير الدينية األغراض

 الجزلـة والجمل النرضة، النابضة املوارة بالحوارات النبوية القصة تفيض

ـة، ـردات املرشـق ـيقة واملـف ـة الرـش ـام املوحـي ـموي ـم ـدريجيا ـس ـيلة ـت  بالحـص

 ذلكـم مـن ينهـل مـن لكـلى اللغو والذكاء الجاملية، والذائقة املعجميعة،

 .العذب املورد

 الـلــه أنعـم مـع التعامـل ىف حقيقتهـا ىف الناس أصناف القصة تكشف

 الخـري قـيم ترسـخى التى ه القومية الرتبية يحمد، وقسم يجحد فقسم سبحانه،

ـه نـحـوه وتـسـري ـيم إن. ناـشـئةال نـفـوس ىف وتزيـن   والتواـضـع والـشـكر الحـمـد ـق

 القصـة تهـدف كـام مرضـاته، ونيـل الـلــه من للتقرب وسيلة والحوار والتكافل

  وقـيم واضـحة ضـوابط وفـق فيها الفرد يعيش قوية مسلمة أمة بناء إىل النبوية

 



٩١فن التدريس بالقصة

 تكافل الوقت نفس ىف له وتحقق ى،الفرد املستوى عىل حياته تنظم راسخة

 .ىالخارج طهمحي ىفى اجتامع

 اإلنسان لتهذيب  نبيال استخدمهاى الت الرتبوية الوسائل أعظم من و

 معـاىن وغـرس الصالحة القدوة ايجاد الصالحة االجتامعية التنشئة وتنشئته

.اإلميان

 مثـل مـن املعـارصة القضـايا معالجـة ىف النبويـة القصـة استثامر ميكن 

 اآلداب ونرش العصبية، عن لبعدوا البيئة، وحامية ،االجتامعية العدالة قضية

ـة، االقتصــادية ـز اإليجابـي ـادة األرسة، دور وتعزـي ـذكاء وزـي  ى،االجتامعــ اـل

 )١(. السلوكية االنحرافات ومواجهة

٢٠ لطيفة الكندرى وآخرون ص )١(



القصة املعلمة ٩٢  

 
 السرية كتب:الثالث املصدر

 

 

 ممتلئةى فه( )١( اإلسالمية الرتبوية القصة مصادر أهم من السرية كتب 

 بقصص

ـاس أـحـداثها وقـعـت ـة حـيـاتهمو ـسـريهم ألـن ـة ـبـاملواقف مليـئ  األخالقـي

 سـرية ىف املوجـود كالقصـص السلوك وتقوم األخالق تهذبى الت ،والبطولية

 ،مولـده ،وعـىل ،النـورينى ذ وعـثامن ،الفـاروق. .ًجميعـا الصديق بكر أىب

ا ًوأيضـ محمـد املصـطفى سـرية قـبلهم ومـن :تعامله ،هجرته ،خلقه ،إميانه

 ،والصـالحني وفاتـه ثـم ومـن والكبار، الاألطف مع،والتابعني الصحابة قصص

 :أمثال ،واألطفال والرجال النساء من ،والعقيدة اإلميان عىل الثابتني

 األطفـال فـيهم يجـد الـذين ،الحـبىش وبـالل ،وعـامر ،وأسـامء ،خديجة

ّلكلـل نهجـه وانتهجوا عليه ساروا لوى الذ ،املحتذى واملثال الحسنة القدوة َ 

 .واآلخرة الدنيا ىف والنجاة بالفالح سعيهم

                                                           
قصص عبد التواب يوسف الـدينى لألطفال،دراسـة :  حامد الحييدالـلـهشفاء عبد ) ١(

م ، رسالة ماجستري  غري منشـورة، جامعـة أم القـرى مكـة املكرمـة، قسـ"تحليلية فنية
 ٦٠ هـ، ص ١٤٢٥اللغة العربية وآدابها، 



 ٩٣فن التدريس بالقصة  

 واملرتبطـة الريـاض، مرحلـة ألطفـال املناسـبة السـرية كتب قصص ومن

 تلـك ىف املتبـع املـنهج يحتويهـاى والتـ إليهم، املقدمة التعليمية بالوحدات

 معـاذ ؛الشـقيقني وقصـة ،النطاقني ذات وقصة ،الخندق حفر قصة :املرحلة

  القصص لتلك مبسط عرض يىل وفيام ،ومعوذ

 :الخندق حفر ةقص :أوالً

 حربـه إىل ودعـوهم قـريش إىل فـذهبوا الـلــه رسول حرب اليهود أراد

 - لحربـه اليهوديـة القبائـل مـع قريش فخرجت .املعونة ووعدوهم ،معهم

 والسالم الصالة عليه - سمعهم وملا ،املنورة املدينة ىف - والسالم الصالة عليه

 ،املنـورة املدينـة لحـوا ًخنـدق حفـر األمـر، مـن عليـه أجمعـوا ما وعرف -

 وملـا ،أحكمـوه حتـى حفره ىف املسلمني مع واشرتك ،الفارىس سلامن مبشورة

 كام املقاتلني، من ثالثة ومعه آالف عرشة ىف قريش عليهم أقبلت منه فرغوا

 املسـلمني مـن آالف الـلــه رسـول فخرج ،تبعها ومن غطفان عليهم أقبلت

 وظلـوا ،شـهر قرابـة املدينـة وحارص ،الكفار وبني بينه والخندق ،م وعسكر

ـى الحــال هــذه عــىل ــه خــذل حـت   ،الكــافرين - وتعــاىل ســبحانه - الــل

  ،خـيـامهم واقتلـعـت ،مـتـاعهم بـعـرثت ،اـلـربد ـشـديدةا ًريـحـ عـلـيهم وأرـسـل

  يـدخلوا أن ودون ،قتـال دون العـودة إىل اضـطرهم مـام ؛كلمـتهم وفرقت



القصة املعلمة ٩٤  

 معهـم معـركتهم اءتوبـ ،املسـلمني قبـل مـن فحوربـوا اليهود أما .املدينة

 )١(ذليلني مطرودين (.املدينة من وخرجوا ،والفشل بالهزمية

 :النطاقني ذات قصة :اًثاني 

 عـزمهم وعـىل عليه، قريش بتآمر والسالم الصالة عليه الـلـه رسول علم

 – نبوتـه ومهـبط األعز، ووطنه طفولته مدرج من فهاجر ،داره ىف قتله عىل

 ىف وسـانده ،ونـارصه آزره مـن مـوطن ،ملنـورةا املدينـة إىل - املكرمـة مكة

 َّيتسـجى فراشـه ىف - وجهـه الـلــه كـرم - ًوعليـا ،لـه صديًقاا ًمتخذ ،دعوته

 ليشـغل .نبـيال أعجـل ولقـد بكـر وأبـو انتقـاء عن الصديق بكر أبا ؛بربدته

 ىف ٍغـار إىل خفيفـني فسـارا ،هجرتهام وقت الزاد الـلـه رسول عن املتآمرين

 ليلـة كّل توافيهام ٍبكر أىب بنت أسامء وكانت ،ألمرهام ًخفاءإ ثور جبل أعىل

 .وخربهم القوم حديث من سمعته أو رأته ومبا ،والزاد باملاء

 ىف أيـام ثالثة ملدة تسريى وه يلعنب أترابها ترتك الصبية تلك ظلت ولقد

 الليلـة وىف .قطعـه عـن وأبطـالهم الرجـال أشـداء يعجزى الذ الطريق ذلك

 أرادت وملـا ،سـفرهام ىف إليـه يحتاجـانى الـذ كلـه بـالزاد تهامواف املنتظرة

 نصـفني نطاقهـا فّشـقت ،بـه تربطهـا ما تجد مل بالراحلة الزاد سفرة تعليق

 الصـالة عليـه - لهـا فقـال ،اآلخر بالنصف السقاء وأوكأت ،بنصف الزاد وربطت

                                                           
مـنهج الـتعلم الـذاىت لريـاض األطفال،الوحـدات التعلميـة : هالة حـامد الصـامدى )١(

 ٩٦ص    ٢٠٠٦املوجزة، وزارة الرتبية السعودية، 



 ٩٥فن التدريس بالقصة  

 ذلـك منـذ فسـميت الجنـة ىف نطـاقني بنطاقـك أبدلك الـلـه إن":- والسالم

 )١( "النطاقني بذات ليوما

 :شقيقني مسابقة قصة :ًاثالث

كنت واقًفا ىف يوم بـدر، وعـن ميينـى  :عوف بن الرحمن عبد سيدنا قال

 إىل التَفـت ،عفـراء بـن ومعاذ ،عفراء بن معوذ ؛األنصار من غالمني وشامىل

  :اًرس وقال أحدهم

 .؟جهل أبا تعرف هل :عمى أ

 .؟همنى أخ ابن تريد ماذا ! نعم :فقلت

 يـا أرنيه ،- وسالمه الـلـه صالة عليه - الـلـه رسول سب أنه ربتُُخأ :قال

 .دونه أموت أو ،رأيته إن أقتله أن ًعهدا قطعت فإىن ؛عم

 الـلـه عاهدت فإىن ! عم يا أرنيه :صاحبه من - ًأيضا - ًرسا اآلخر ىل وقال

 .عاينته إنى بسيف ًرضبا أقتله أن

 أبـو هـو هـذا. ؟تريان أال :لهام فقلت ،جهل أبو برز إذ كذلك أنا فبينام

 رسـول إىل انرصفـا ثـم ،رضبـاه حتـى كالصقرين عليه فشدا .فأخرباه ،جهل

 .قتلته أنا :منهام كل قال ؟قتله أيكام:والسالم الصالة عليه - فقال ،الـلـه

 ؟سيفكام مسحتام هل :- والسالم الصالة عليه - قال
 

 

 

                                                           
الصامدى، هالة حامد، ونجوى مـنال مـروة، مـنهج الـتعلم الـذاىت لريـاض األطفـال ) ١(

 ٤٤   ص ٢٠٠٦وزارة الرتبية السعودية ١ ط ٧الوحدات التعلمية املوجزة 



القصة املعلمة ٩٦  

 )١( قتله كالكام :فقال ،السيفني ىف - والسالم الصالة عليه - فنظر. ! ال :قاال      

  والسريةى والنبو القرآىن القصص عىل الرتبية أهمية

 عامـة، البرشيـة تـاريخ ىف الدينيـة القصة احتلتهاى الت األهمية تلك مع

 وقتـنـا إىل األهمـيـة تـلـك اـسـتمرار وـمـع خاـصـة، اإلـسـالمية الرتبـيـة وـتـاريخ

 الدينيـة للقصص انتقاءه يحسن أن املسلم املرىب عىل يتعني أنه إال الحارض،

 يحققا ًإسالميا ًتربويا ًقصص انتقاءه يتم بحيث الطفل، تربية ىف املستخدمة

 .منهاا ًبعض يحقق أو للطفل، اإلسالمية الرتبية أهداف

 خاضـعة موجهـة الكـريم القـران ىف القصـة تكون أنا ًطبيعي كان ولهذا

ـراض ـة لألـغ ـ الدينـي ـاءتى الـت ـالتح ـج ـيس. قيقـه ـرآن فـل ـاب الـق  قـصـص كـت

 ،األداء ىف الدقـة ولكـن ،وهدايـة وتوجيـه تربيـة كتاب هو وإمنا وحكايات،

ى الـدين للغـرض خضـوعها مـع الدينيـة القصـة تاجعل األسلوب، ىف والرباعة

 عـىل للرتبيـة الدينيـة القصـص اسـتخدام تاوجعل ،الفنية الوجهة من طليقة

 . سالميةاإل الرتبية منهج منا ًجزء إطالقها

 وىف الرتبيـة، ىف الدينيـة القصـة  والرسـول الكـريم، القرآن واستخدام

 األقـوام قصـص مـن والعـربة العظـة وأخـذ العقـول، وتنوير القلوب، ترقيق

 

                                                           
، ١الندوى، أبو الحسن عىل الحسنى، قصـص مـن التـاريخ اإلسـالمى لألطفـال، ط ) ١(

 .٢١ م ص ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥بريوت، دمشق، دار وحى القلم، 



 ٩٧فن التدريس بالقصة  

 أطفـالهن تزويد وىف ،اًأيض الرتبية ىف األمهات استخدمتها ثم ومن السابقة، 

 .الحارض يومنا تىوح ،  بالرسولا ًبدء يعارصوها، مل وقدوات بنامذج
 أخذ ”متميز منطق االجتامعية الظواهر مع التعامل ىف السنة منطق إن
 ميتلـكى الـذ الكـريم، القـرآن منهج من ،الربهاىن ومنهجه االستداللية، قوته
 الـلــه عنـد علمـه غيب كل وىف واملستقبل، والحارض، ،املاىض ىف النظر حق

 ريب ال وصحيح مستوعب، بشكل الحركة هذه ىف ويتحكم وتعاىل، سبحانه
 هـذا وعـىل. صـبغة الـلــه مـن أحسـن ومـن ،الـلـه صبغة فهو. امطلًق فيه

 لنـا تكشـفى فهـ ،)األنبياء قصص( عن تتحدث عندما مثًال النبوية فالسنة
 مـع الدينيـة، للحقيقـةى جـوهر تركيـب وعـن عميقة حضارية تجارب عن

 كشـف حـق ى،بـوالن القصـص لهـا يكون هنا ومن. والحياة الكون، حوادث
 ًحكـام النبوية السنةى تعط فعندما. الهداية سنن إىل الناس وتوجيه السنن،
 ،الكـىل القـرآىن املوقـف مـن حجتها تأخذ فإمنا ،اًمضطردا ًوتاريخي ،ًاحضاري
 دراسـته ىف القـرآىن للمنطـق كـىل اسـتقراء عـىل إليـه وصلت فيام وتعتمد
 .)١( "التاريخية للظاهرة

ى هـ والفطـرة فيها، الخري مكامن وتثري الفطرة طبتخا النبوية فالقصة

 مـن منبثـق النبويـة القصـة ومـنهج ،)٢( العصـور كـل ىف اإلنسـان ىف نفسها

 

                                                           
سلسلة كتب األمة رقم . املنهج النبوى والتغيري الحضارى: برغوث عبدالعزيز مبارك )١(

 ).تاريخبدون (قطر،. ٤٣
: العـدد(املضـامني والفـن، مجلـة األدب اإلسـالمى ..ىف القصة النبويـة: شلتاغ عبود )٢(

 ١٣ص ) م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨. (رابطة األدب اإلسالمى العاملية: الرياض). ٥٣



القصة املعلمة ٩٨  

ى االعتقـاد املـنهج وهـذا البرشيـة لهداية متوازن شامل منهج وهو اإلسالم 

 القـيم منـه ننهـل مل مـاى الفكـر للتنـوير مصدرا يكون أن ميكن ال والعمىل

 تطبيقـهـا بـغـرض اليومـيـة للمعيـشـة الـضـابطة األخالقـيـة وسواـلـدر الـكـربى

 الرتبية تتضمن. الخالقة طاقاته بكافة واالرتقاء العقل لتحرير إليها واالستناد

 الكونيـة السـنن مـن قليلة غري طائفة عىلى اإلسالم املنظور من االجتامعية

 الكثـري امهـاأم الحديثـة الرتبية تزال ال. واألمكنة األزمنة تغريت مهام الثابتة

 ال حسـاسى اجتامعـ ككـائن لإلنسـان املحركـة االجتامعية السنن الستنباط

 مجتمعـة الرؤى هذه ووفق والناس النفس مع التعامل حسن عنى يستغن

 نبـيال رواهـاى التـ القصـص وخالصـة التـاريخ معطيـات مع التعامل ميكن

.)١( 

 الـقـرآىن القـصـص ألن ؛اًـجـد مهـمـةى والنـبـو الـقـرآىن بالقـصـص والرتبـيـة

 واملشـاعر الوجـدان إثـارة طريـق عن الرتبية، ىف الخاص أسلوبه لهى والنبو

 القـرآىن والقصص النهاية، إىل البداية من للقصة واملراقبة والتخوف والرتقب

 مـن لونى أ محلها يحل أن اإلطالق عىل ميكن ال تربوية وظيفة لهى والنبو

 املثـل بـه يقـوم ال دور لهـا رآنيةالق فالقصة ،اًأبد اآلخرى اللغو األداء ألوان

 .دوره له وكل املوعظة، به تقوم ال دور لها النبوية والقصة ،القرآىن

                                                           
الرتبيـة : بدر محمـد ملـك. د. محسن حمود الصالحى أ. لطيفة حسني الكندرى د) ١(

مـمـول ـمـن الهيـئـة العاـمـة للتعـلـيم التطبيـقـى االجتامعـيـة ىف القـصـة النبوـيـة، بـحـث 
 ٢٧-٠٩-BEوالتدريب الكويت رقم البحث املدعوم



 ٩٩فن التدريس بالقصة  

 كيف يستطيعى الذ هو الناجح واملرىب الرتبية، ىف عظيم دور لها القصة

 إىل خاللـه من ينفذى الذى الرتبو التوظيف والنبوية القرآنية القصة يوظف

 أن أمـا والعـرب، والعظـات بالـدروس ذلـك دبعـ ليخرج وأبنائه؛ طالبه قلب

ـة يرسد ـة كرسد القـص ـف قـص ـة أـل ـة ليـل ـف أن دون وليـل ـع يـق ـواعظ ـم  اـمل

 املوـضـوع؛ وانتـهـى وعـقـىل حىس اـسـتمتاع مـجـرد وإمـنـا والـعـرب، والعـظـات

 .للقصة الرتبوية الوظيفةى ه هذه فليست

 االنتبـاه، يشـد القصـة فـأول فريـد، أسـلوب لهى والنبو القرآىن القصص

 مـع فتعيش بالسخط، أو بالرضا معني انفعال ترقب خوف الوجدان حركوي

 جـل الحـق كالم مع بقلبك عشت إن ظنك فام تراها، وكأنك القصة أحداث

 .جالله

 القصـة كتاب أما مالمحها، بكل الواقعية تجسد والنبوية القرآنية القصة

 املالكـ بحجـة ؛ًاسـيئا ًاتجاهـ اتجهـوا قـد فـرناهم -األسف مع- املعارصون

 !القصـة ومواقـف القصـة ألشـخاص الكاملـة الواقعية وبحجة لألداء،ى الفن

 غرائـز وابتـزاز والـدم، والعنـف والـدعارة، الجنس وتر عىل يعزفون فرتاهم

 وىف باملضـمون، ًوانتهـاء العنـوان، مـن ًابتـداء هـابط، متدن بأسلوب القراء

 للقصة، الكاملة يةالواقع وبحجة لألداء،ى الفن الكامل بحجة :يقولون النهاية

 ىف وال بـل جملـة، ىف يتـدن ومل واقعيتهـا بكل القصة ذكر قد القرآن أن مع

 ينـزل مل والـنفىسى الجسدى التعر لحظات ىف حتى حرف، ىف وال بل لفظة،

 كالم وانتهاء ًابتداء ألنه النظيف؛ الطاهر أسلوبه عن واحدة كلمة ىف القرآن

 .اإلنسان خالق الـلـه



القصة املعلمة ١٠٠  

 قمـة تجـدى الجسـدى التعـر لحظـةى ففـ يوسـف، قصةب مثًال ورضبنا

 الشخصـيات ومـع املواقف هذه مع تقف الروعة، قمة الجالء، قمة السمو،

 الهاجعـة، الغرائز تتحرك مل ذلك ومع يديك، وبني عينيك أمام تتحرك وكأنها

 مـن لحظـة كل ىف ى،نق نظيف طاهر أسلوب الكامنة، الشهوات تتحرك ومل

 ومـع بل شخصية، كل ومع بل مواقفها، من وقفم كل وىف القصة، لحظات

 .كلمة كل

 القصـة مـن الرتبويـة الـدروس ليأخذ الفاهم الناصح املرىب يقف وكيف

 القـرآىن القصـص عىل الرتبية أهمية. وتالميذه وأتباعه أبناءه فيعلم النبوية،

 .ىوالنبو

 إثـارة طريـق عـن الرتبية، ىف الخاص أسلوبه لهى والنبو القرآىن القصص

 إىل البداـيـة ـمـن للقـصـة واملراقـبـة والتـخـوف والرتـقـب واملـشـاعر لوـجـدانا

 أن اإلطالق عىل ميكن ال تربوية وظيفة لهى والنبو القرآىن والقصص النهاية،

 لهـا القرآنية فالقصة ،اًأبد اآلخرى اللغو األداء ألوان من لونى أ محلها يحل

 املوعظـة، بـه تقوم ال دور لها النبوية والقصة ،القرآىن املثل به يقوم ال دور

 .دوره له وكل

 ،الـدعوة أسـاليب مـن ًمهـام ًأسلوبا القصة من يتخذ  الرسول نجد "

 اإلسـالم رعيـل مـن الصـحابة عليهـا ويـرىب ،ومعانيـه ،اإلسـالم قـيم يحملها



 ١٠١فن التدريس بالقصة  

 ،الفـكـر ىف عقـيـدة اـلـدين ـهـذا اـسـتلهام إىل خاللـهـا ـمـن وـيـوجههم ،األول

 )١( " السلوك ىف وطريقة .،والتصور

 ،االنحـراف إىل الـدعاة والـدين أعـداء القصـة بـه تتميز ما استثمر وقد

 كثـري وحولـت ،القصـص كتابـة أيامنـا ىف كرث قد " إنه األشقر يقول والضالل

 ،صـاحبها تخيلهـا كـام أو وقعت كام القصة متثل وأفالم ،مرسحيات إىل منها

 لروايـاتا وهـذه ،التلفاز شاشات وعىل ،السينام قاعات ىف تعرض وأصبحت

 كثـري وتحـرص ،وقـيمهم ،وأخالقهم ،وأفكارهم ،كاتبيها عقائد تحمل املمثلة

 األفـالم عـرب الروايـات هـذه خـالل من وقيمها ،ثقافتها بث عىل الدول من

 دائرين ،لها ًتبعا ليصبحوا قلوبهم، والبرش عقول ألرس الكتب وعرب ،املختلفة

 )٢( " فلكها .ىف

 مبـا تتـأثرى التـ الناشـئة ًوخصوصـا ديلالبـ إىل النـاس توجيـه من والبد

 هو األبصار إليه يوجه بديل وخري ،الضار من النافع متييز دون عليها يعرض

 البـديل هـذا وسـيلقى ،ومثـل،وقيم ،مبـادئ مـن تحملـه مبا النبوية القصة

 وبدراسـة.لـه ومؤثرون بفطرهم الخري إىل ميالون الناس ألن ؛القبول األصيل

ى التـ القصـص ىف  ضـمنهاى التـ القـيم مـن كثري لنا تربزى النبو القصص

 ملعرفـة العقـول خاللهـا من لينري األسلوب هذا تضمينها قصدى والت ،رواها

                                                           
.  هــ١٣٩٨. دار املطبعة السلفية. القصص ىف الحديث النبوى،: محمد حسن الزير )١(

 ٥٣ص 
ص .  هــ١٤٢٢. صحيح القصص النبوى،  دار النفائس، عامن:  عمر سليامن األشقر )٢(

١٣ 



القصة املعلمة ١٠٢  

 فتأخـذ نفوسـهم ىف غرسها وليضمن ،الرش من والخري ،الخاطئ من الصحيح

 .قناعة عن بها ما

 الدراسـات قلـة نجـد ذلـك ومع واملبادئ ،للقيم مجمع النبوية فالقصة

 أن كـام والدراسـة بالبحـثى النبـو الحـديث ىف الجانـب هذا ناولتتى الت

ـا الجاـنـب ذا املتعلـقـة املوـجـودة املؤلـفـات ـا ًغالـب  ،الجـمـع ـعـىل تعتـمـد ـم

 للقـيم اسـتنباط إىل اللجوء دون عامة أهداف ذكر مع والرشح، ،والتصنيف

 " ف اإلنسـان حيـاة ىف القيم أهمية من الرغم عىل منها الرتبوية املبادئ أو

 الوجـود هذا ىف الوحيد الكائن فهو ،قيم دون يعيش أن يستطيع ال اإلنسان

 بـل .ورشاب طعـام مـن األوليـة ورغباتـه ،حاجاتـه بإشـباعى يكتفـ الى الذ

ى أخالقـ كـائن فهو ،سلوكه تضبط وأخالق ،حياته توجه قيم إىل دامئًا يتطلع

 .مرتبـة بـني هسلوك ىف ويجمع ،العليا باملثل املعاش الواقع ىف ميتزج .بطبعه

 )١( "ى الروح والسمو ى،الخلق الضمري ومرتبة ،الغريزية الحاجات

 والسـالم الصـالة عليـه حـرصى التـ املهمـة القـيم مـن الخلقيـة والقيم

 ،اإلسـالمية الرتبيـة أهـداف أهـم مـن عليها الرتبية ألن ؛قصصه ىف تضمينها

 ،عقيدتـهو يتناسب ال ما من عليه يعرض ما تقبل من اإلنسانى تحمى والت

  صـحيح هـو مـا بـني الرؤيـة وضوح عىل وتساعد ،العقل تنريى فه ،وأخالقه

 

                                                           
 ١٤٢٤ ض،مكتبـة الرشـد، الريـا، .األخالق ىف اإلسـالم: من سعد الدينإميان عبد املؤ )١(

 ٢٥٣ص . هـ



 ١٠٣فن التدريس بالقصة  

 مبا لألمور واختياره ،ألهدافه تحديده فيكون ورش ،خري هو ما وبني ،وخاطئ

 ليس " :أمني يقول كام إذ ،ورىض ،وإدراك ،قناعة عن أخالقية قيم من ميلكه

 أغراضه من بل ؛والقواعد النظريات معرفة عىل ًمقصورا األخالق علم غرض

 أعاملنا ونصبغ حياتنا نشكل أن عىل وحملنا وهدايتنا إرادتنا ىف التأثري ًأيضا

 ،النـاس ومنفعـة ،وكاملنـا ،خرينـا .ونحصـل ،للحياة األعىل املثل نحقق حتى

 )١( " الخري عمل عىل اإلرادة يشجع فهو وخريهم

 عـىل تقـع النفـوس ىف وتنميتهـا ،القـيم هذه غرس ىف األوىل واملسئولية

 الفكر وغرس ،الرتبية عن واملسئول ،واألساس ،األول املوجه باعتبارها ؛األرسة

 صـالح يكـون بصـالحها للمجتمع األوىل النواةى فه ،القيم وتنمية ،الصحيح

 .فساده وبفسادها ،املجتمع

 ؛عظـيم أبنائهـا نفـوس ىف الخلقية القيم تنمية ىف األرسة دور كان لذلك

 ،حيـاتهم بدايـة منذ اإلسالمية األسس عىل صحيحة تنشئة بناءاأل تنشئة ألن

 ،تقبلها عليهم فيسهل والقيم ،املبادئ تلك نفوسهم ىف يرسخ عليها وتربيتهم

 .بها والعمل

 األول املكـانى ه والرتبية ،النفس علامء نظر ىف األرسة " أن الزنتاىن ذكر

ـورة ذو ـرية الخـط ـئة ىف الكـب ـة التنـش ـ األخالقـي ـى الـت ـأثريا دىتتـع ـةملا ـت   رحـل

 

                                                           
 ١ص .  م١٩٦٩. كتاب األخالق، دار الكتاب العرىب، بريوت:  أحمد أمني )١(



القصة املعلمة ١٠٤  

 )١( "ى واالجتامع ،والنفىس ،العقىل .الفرد نضج اكتامل فرتة حتى ومتتد ،الطفولة

 القصـص ىف سواءى النبو القصص من كثري ىف والسالم الصالة عليه حرص

 لألخـالق ملاى الخلق الجانب تنمية عىل التمثيلية أو ،الواقعية أو ،التاريخية

 إىلى البـار منحـةى فهـ ؛الـلــه برشع التـزام فالتزامهـا وفضـل ،مكانـة من

 :تعـاىل فقال  نبيه عىل بها ًمثنيا وتعاىل سبحانه اختارها ،جمعاء البرشية

ٍإنَّك لعىل خلق عظيم [ ِ َ ٍ ُ َُ َ َ  ]٤:القلم] [}٦٨/٤{ِ

 رسـالته  نبيال لخص قدو اإلنساىن للسلوك واملنظمة ،املهذبة أنها كام

 )٢( " األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا " .فقال

 األخـالق دائرة من يخرج اإلنسان حياة ىف يشء ال " :النارص يقول كام إذ

 كـل بـل ؛نشـاطه ألـوان مـن لـونى أ وال ،مشـاعره وال ،فكره وال ،سلوكه ال

ى الـذ امليثاق من نابعة أخالقية قاعدة عىل .وقائم ،باألخالق مرتبط نشاطه

 .)٣( " هلل بعبوديته اإلنسان فيه يقر

                                                           
أسس الرتبية اإلسالمية ىف السنة النبوية، الدار العربية :  عبد الحميد الصيد الزنتاىن )١(

 ٦٦١ص .  م١٩٨٤للكتاب، تونس، 
 –املكتـب اإلسـالمى . سلسـلة األحاديـث الصـحيحة:  محمد نـارص الـدين األلبـاىن)٢(

 ٤٥حديث رقم  .  هـ١٣٩٩. دمشق
مكتبـة . تربية األطفـال ىف اإلسـالم: خولة عبد القادر درويش. محمد حامد النارص )٣(

 ٢٥٧ص .  هـ١٤١٢.  جدة–السوادى



 ١٠٥فن التدريس بالقصة  

 حياتـه محـور يـدور حولهـا ؛اإلنسانية الحياة ىف املهمة األسس منى فه

 .مجتمعه أو ،نفسه مع أو ،خالقه مع تعامله ىف سواء

 والسنة ،القرآن خالل من متكامال ًخلقيا ًمنهجا لإلنسان اإلسالم رسم وقد

 ف كاملـة بصورة الدنيوية حياته ىف كرامته تحقيق بهدف اتباعه عىل وحثه

 ،وروح ،جسـد مـن مركـب أنـه عـىل اإلنسـان إىل تنظر الميةاإلس األخالق "

 ،الـروح عـىل يطغى الجسد .تجعل ال اإلسالم فأخالق ،متطلباته منهام ولكل

 )١( " الجسد عىل تطغى الروح وال

 تشـمل إمنـا، والـدنيا الحيـاة عـىل األخالق وأهمية ،فائدة تقترص ال كام

 ؛اآلخرة ىف والعقاب ،ثوابال مناط وتعاىل سبحانه جعلها حيث كذلك اآلخرة

ـال ـاىل ـق ـيم [ تـع ـي نـَع ـرار لـف ٍإنَّ األـب ِ ِ َ َْ َ ْ َ ـيم } ٨٢/١٣{ِ ـي جـح ـار لـف ٍوإنَّ الفـج ِ َ َِّ َ ُ َْ َِ
}٨٢/١٤{ [ 

 .] ١٤- ١٣ :االنفطار[

  الـصـالة علـيـه فـقـال القياـمـة ـيـوم اـملـوازين ثـقـل ـسـبب أنـهـا  َّوـبـني

 ،حسـن خلـق نمـ القيامـة يـوم املؤمن ميزان ىف أثقل يشء من ما :والسالم

  أفضـل عليـه حرصـه كـان ذلـك مـن)٢( البـذيء الفـاحش يبغض الـلـه وإن

 

                                                           
 ١٤٢٢املدينة املنـورة،  ،٥ط أخالقنا، مكتبة الفجر اإلسالمية :  محمد ربيع جوهرى )١(

 .٣٢ص. هـ
أبو عيىس محمد الرتمذى، الجـامع الصـحيح، تحقيـق إبـراهيم عطـوة عـوض، دار  )٢(

حديث رقم . ما جاء ىف حسن الخلق: باب. كتاب الرب والصلة. ت.إحياء الرتاث العرىب د
) ٤/٣٦٢ ) ٢٠٠٢. 



القصة املعلمة ١٠٦  

 ،بالقصـص اإلنسـان حيـاة ىف املهـم الجانـب هذا تنمية عىل والسالم الصالة

 ،غـريهم أو األنبيـاء عـن ًقصصـا تحىكى الت تلك سواء ؛أنواعها اختالف عىل

 إىلى مــين كــان جميعهــا ىف ،قصــرية أم ،طويلــة القصــة كانــت وســواء

 غـري أو ،مبـارشة بطريقةى الخلق الجانب القصة من األساىس الهدف جانب

 .مبارشة

 الجاـنـب تنمـيـة كـثـرية قـصـص ىف والـسـالم الـصـالة علـيـه أـفـرد أـنـه ـكـام

 قيمـة لتنميـة كاملـة القصـة تكـون وقـد أهميتـه لعظـيم مبفردهى األخالق

 ،همنفوسـ ىف تـتمكن أن أجـل مـن ذلـك؛ والخلقيـة القيم هذه من واحدة

 ىف وتـجـاوب ،للعـقـل إقـنـاع ـمـن القـصـة تعمـلـه مـبـا ـلـديهم ـعـادة وتـصـبح

 اإلنسـانية الـنفس ىف فتتكـون ؛أحـداث مـن تحويـه مبا االنفعال، والعاطفة

 ،العظـة كأخـذ مختلفـة بطرق، ووفاعلة مؤثرة بطريقة تكوينها املراد القيم

 لحسـنةا الخلقيـة القيم تعرض إنسانية مناذج من القصة تعرضه مبا والعربة

 أعظـم مـن دامئًـا املوعظـة " ـفـ منهـا للحذر السيئة واألخالق ،بها لالقتداء

 القلب صحوة وإثارة ،رواسبها تحريك ىف وأقواها ،النفوس تربية ىف الدوافع

 مـن القصـة تعرضـه مبـا ًتـأثرا الصحيح الطريق ىف السري إىل وتوجيهها ،فيها

 )١( " فيه وتؤثر الوجدان أعامق تهز ،ماضية تجارب

                                                           
 ٣ص . مرجع سابق. القصص ىف الحديث النبوى.  الزير، محمد حسن)١(



 ١٠٧فن التدريس بالقصة  

 )١( اإلسالمية الرتبوية القصة أهداف :ًثالثا

 ،الطـفـل لرتبـيـة املسـتخدمة اإلـسـالمية الرتبوـيـة القصـة أـهـداف تتعـدد

 عـىل القصـة، أنـواع مـن نـوع كل تحت واملدرجة الخاصة، األهداف فهناك

 الى التـ العامـة األهـداف وهنـاك مبضـمونها، وثيقـة صـلة ذات أنها اعتبار

 ى،تربـو كأسـلوب القصـة استخدام عند معرفتها نع املسلم املرىبى يستغن

 جوانب من جانب ىف الفرد وإعداد تنمية ىف يساهم منها كًال أن اعتبار عىل

 ىف األساسية بالجوانب الصلة ذات العامة األهداف تلك ومن ،املختلفة منوه

 :يىل ما الطفل تربية

 :ىالعقد الهدف - أ

 وإفهامهـا اإلسالمية، العقيدة خترسي إىل اإلسالمية الرتبوية القصة دفته

 وإدراك يتناسـب مبسـط شـيق وأسـلوب ناميـة، متدرجـة بطريقـة للطفل

 تجسـيد عـىل وأحـداث أشـخاص مـن فيهـا مـا بكـل تسـاعدى فهـ الطفل،

 حـول الطفل تساؤالت من كثري عىل تجيب حية بصورة وإبرازها املعنويات

 مقنعـة شـافية جابـاتإ ينتظـرى والت ،بالعقيدة املتعلقة املسائل من الكثري

 )٢(.عنها

                                                           
الرتبية بالقصة ىف اإلسالم وتطبيقاتها ىف رياض األطفـال، : هناء بنت هاشم الجفرى) ١(

 .  وما بعدها٦٠ هـ  ص ١٤٢٩ كلية الرتبية –ماجستري جامعة أم القرى 
، بـريوت ) ٣ط (أدب األطفـال ىف ضـوء اإلسـالم، مؤسسـة الرسـالة: نجيب الكيالىن) ٢(

 .١٣٠ ص ١٩٩١



القصة املعلمة ١٠٨  

 :ىالخلق الهدف -ب

 وإكسـابه )١(الطفـل بـأخالق االرتقاء إىل اإلسالمية الرتبوية القصة تهدف

 خـالل من وذلك ،املذمومة والصفات الرذائل من وتنفريه ،الخلقية الفضائل

 تدفعى والت ،تعرضهاى الت الخلقية والقيم ،القصة تحتويهاى الت الشخصيات

 .منها والنفور االشمئزاز إىل وإما ،نهجها عىل والسري لتقليدها إما الطفل

 :العقلية األهداف -ج

 :يىل ما اإلسالمية الرتبوية للقصة العقلية األهداف من

ى والتـ ،للحيـاة نظرتـه تعمقى الت واملعارف باملعلومات الطفل إمداد -

 تتوافـق ىالتـ فالقصة معها، التعامل فن تكسبه )٢( حوله من بالبيئة تعرفه

 املعلومـات مـن الكثـري والسـتنتاج بهـا لالستمتاع تدفعه الطفل تجارب مع

 معالجتهـا خـالل مـن البـاطن وعقله عواطفه تستثري كانت إذا خاصة منها،

 وسيتوصل ،اآلخرين رؤية خالل من نفسه سريى فعندها ،الحقيقية ملشاكله

 والتعامـل فهمـه عليه ًيسريا سهال الحياة فن وسيصبح ،لذاته أفضل فهم إىل

 . )٣(معه

                                                           
 ٥٠ م، ص ٢٠٠١ -أدب األطفال  مؤسسة املختار،القاهرة :  محمد عىل الهرىف) ١(
 ٧٩، ٩٣، ١١٤ محمد عبد الرؤوف الشيخ، مرجع سابق، ص ) ٢(
 ١٥٤  نجاح أحمد عبد الكريم الظهار، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ١٠٩فن التدريس بالقصة  

 هـو مبـا واملـرتبط ،والضـالل الزيـغ مـنى املحمـ الطفل خيال تنمية - 

 للطفـل تفسـح فالقصـة )١(جـائز ممكـن هـو ومبـا ،الكـون سـنن ىف صحيح

 ،التليـد املـاىض إىل فريحـل ،واملكـان الزمـان حـدود تتخطـى رحبة مجاالت

 ومعـامل ،شخصياتو أحداث مع فيتفاعل ،البعيد املستقبل أجواء ىف ويحلق

 ،بخـربة يخـرج النهايـة ىف ولكنه ،منها ينفر أو يألفها قد ،عنه غريبة وأفكار

 .ومتعة سعادة عىل ويحصل

 :اللغوية األهداف - د

 :يىل ما اإلسالمية الرتبوية للقصة اللغوية األهداف من

 ىف اللغويـة املهـارات أهم منى وه ،الطفل عند االستامع مهارة تنمية -

 كـان فإن ،ويّقلده يسمعه ما ينطق فالطفل ،اللغة تعليم من ألوىلا املراحل

 اسـتامعه يكـن مل وإن ،ًصـحيحا املنطوقـة للامدة نطقه كان ًجيدا استامعه

 .الكثري الخطأ سيعرتيه سينطقه ما ن فإ ًجيدا

 وعبارات مفردات من القصة تحتويه مبا اللغوية الطفل حصيلة زيادة -

 قد ،جديدة

 .وحفظه بعضها ترديد من الطفل يتمكن

 عـن التعبـري عـىل بتدريبـه وذلـك ،الطفـل عنـد الكـالم مهـارة تنمية -

 ووضـع ،القصـة رسد بإعادة مطالبته عند بطالقة أفكاره واستدعاء ،مشاعره

                                                           
 ١٢٣ نجيب الكيالىن، مرجع سابق، ص ) ١(



القصة املعلمة ١١٠  

 بينـه املوزعـة املختلفـة األدوار إعطـائهم عند ًأيضا وكذلك ،لها اية أو بداية

 .القصة وشخصيات أحداث لتمثيل غريه وبني

 ،الحـروف رسـم عـىل بتدريبـه وذلك ،الطفل عند الكتابة مهارة تنمية -

 القلـم مسـك عـىل تدريبـه مـع ،القصـة ىف املتضمنة الكلامت بعض وكتابة

 .الكتابة أثناء صحيحة صحية جلسة والجلوس ،صحيحة بطريقة

 :االجتامعية األهداف -ـه

 :يىل ما اإلسالمية الرتبوية للقصة االجتامعية األهداف من

ى الذ املجتمع عن العامة واملعلومات املختلفة بالحقائق الطفل تزويد -

 . )١(حوله من العامل وعن ،فيه يعيش

 فـيـه، ًمـنـدمجا املجتـمـع، ـمـع متكيفًــا ًإيجابـيـا ليـعـيش الطـفـل إـعـداد -

 والخـري واملسـاواة والعدل الحب عىل تقوم إسالمية سلوكية بأمناط ًوملتزما

 وتقمصـه ،القصـة أحـداث مـع تفاعلـه خـالل من وذلك ؛جمعاء لإلنسانية

ى االجتامعـ السـلوك مـن مختلفـة أمنـاط عـىل وتعرفـه ،أبطالها لشخصيات

 )٢(يقرؤها أو إليها يستمعى الت القصة ىف املتضمن

                                                           
 ١١٤ - ٧٥ – ٦٤ محمد عبد الرؤوف الشيخ، مرجع سابق، ص  ) ١(
ـاوى ـهـدى )٢( ـة : محـمـد قـن ـه ىف العملـي ـه وخصائـصـه ووظائـف أدب الطـفـل وحاجاـت

 ٦٩التعليمية، مرجع سابق، ص 



 ١١١فن التدريس بالقصة  

 :الحركية الجسمية األهداف - و

  :يىل ما اإلسالمية الرتبوية للقصة والحركية الجسمية األهداف من
 مـا خـالل مـن )١( السـليمة اإلسالمية الصحية العادات الطفل إكساب -

 واملسكن، وامللبس واملرشب املأكل حول صحية سلوكيات من القصة تعرضه

 ـمـن وحاميتـهـا األـبـدان ونظاـفـة ،نظافتـهـا وـعـىل عليـهـا الحـفـاظ وطريـقـة

 .ًأيضا العامة والصحة ،الشخصية الصحة تهددى الت واألخطار الجراثيم

 وتقليـد ،القصـة أدوار لتمثيل دفعه عند ةالحركي الطفل قدرات تنمية -

 .والنشاط القوة ىف أبطالها حركات

 :اآلىت مراعاة للمربنيى ينبغ هنا ومن

ـراز رضورة -  ـع إـب ـ القـصـص رواـئ ـع  الرـسـول رواـهـاى الـت ـا ـم  ربطـه

 املـنـاهج وـضـع ىف منـهـا لالـسـتفادة والحديـثـة القدمـيـة الرتبوـيـة باألدبـيـات

 تــلك. الفاضلة واألخالق الفاعلة االجتامعية القيم وترسيخ لغرس التعليمية

 واإلحسـان األمـل معـاىن للبرشية تقدمى الت القرآنية القيم تعكس القصص

 مفرطـة فرديـة ونزعـة متطرفـة، مادية ىف يعيش العامل وأن خاصة والرحمة

 .اإلنسانية والقـيـم األخالقية الفضائل مـن الكثري طوفانها ىف غرقت

 العمليـة ىف القصـة اسـتخدام فن عىل للمعلمني تدريبية دورات عمل -

 ى،والنبـو القـرآىن القصـص ىف املسـتمرة القـراءة عـىل وتشـجيعهم الرتبوية

                                                           
 .٢١  سمري عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ) ١(



القصة املعلمة ١١٢  

 بالـهـدف القـصـة رـبـط رضورة ـمـع منـهـا، االـسـتفادة أقىص تحقـيـق وكيفـيـة

 .ًامهاري أوا ًوجداني أوا ًمعرفي كان سواءى الرتبو

 اغتـنـام إىلى الرتـبـو قـلالح ىف الـبـاحثني توجـيـه أن فيـه ـشـك ال ومـام -

 األحاديـث برشح ترشفـتى التـ الكتب ىف املبثوثة الرتاثية الرتبوية النظرات

 إىل وصوال وذلك للعسقالىنى البار فتح كتاب مثل من ًجدا هام أمر النبوية

 عامـة بصـفة الدينيـة فالقصـة. الرتبية ىفى النبو الفقه ملوضوع أعمق فهم

 حياتيـة وتجـارب هائلـة تربويـة فوائد نتتضم تهذيبية ووسيلة عملية آلية

 ذخـرية تشـكل بـذلكى وهـ ،وغريهـا االجتامعيـة املجاالت مختلف ىف ثرية

 ونفسـها ربهـا مـع متوافقـة سـوية شخصـية بنـاء إىل تهدف مثينة تعليمية

 آفاقـه وتجـدد واسـعا، علـام وتكسبه وافرا، عقال املرىبى وتعط ومجتمعها،

 . االجتامعية آفاته وتبدد الروحية،

 لـدى املحبـب النـوع عىل ليقف القصة أنواع من نوع من أكرث تجربة -

 النـوع ليحـدد القصـة مـع تفـاعلهم مـدى ويالحـظ عليه، فيستمر الطالب

 .واتجاهاتهم ودوافعهم العمرية ملرحلتهم املالئم

ـذلك - ـة دورات عـمـل ـك ـدريب متخصـصـة تربوـي ـة لـت ـن ـعـىل الطلـب  ـف

 ًعموما القصص من االجتامعية اآلدابو املعارف، ولطائف الفوائد، استنباط

 والفهـم السـليمى الـوع تأسيس بغية الخصوص وجه عىلى النبو والقصص

 .االجتامعية اللحمة عىل الحفاظ عىل القادرة الدينية للمقاصد الصائب



 ١١٣فن التدريس بالقصة  

 للقـراءة املكتبـة إىل الذهاب وكذلك القصة كتابة عىل الطالب تشجيع -

 .واالستمتاع

 رسد بعـد طالبـه مـع والحـوار املناقشـة طريقـة استخدام املعلم عىل -

 غـرس ىف أهـدافها تحقيـق ومـدى لهـا اسـتيعابهم مـدى عىل ليقف القصة

 .منها استفاده وما أحداثها عن أسئلة بإثارة املعلومة، توصيل أو القيمة

 :القصة طرح بعد لألسئلة عام منوذج

 نعـ القصـة مـن اسـتفادة أقىص لتحقيـق النموذج هذا يقرتح والكاتب

 هـذ يكـون وأن الطـالب، عـىل طرحهـا بعـد للقصـة تقـويم عمليـة طريق

 مـع الشـفهية باملناقشـة يقـوم ىك دفـرته ىف املعلـم لـدى مطبوعا النموذج

 وقتـه حسب للطالب يطرحها قصة كل مع النموذج هذا ويستخدم الطالب

 :اآلتية األسئلة ىف النموذج هذا ويتمثل ببعضها، أم كلها باألسئلة سمح إذا

  .الرئيسة القصة شخصيات كراذ-١

 .الفرعية الشخصيات بعض دور وضح-٢

  ؟ القصة وراء من الهدف ما-٣

 .منطقيا ترتيبا القصة أحداث رتب-٤

 ؟ القصة ىف الرئيىس الحدث ما-٥

 ؟ القصة ىف أعجبكى الذ ما-٦

 ؟.... و. .حيال تترصف كنت كيف القصة، بطل أنك تخيل-٧



القصة املعلمة ١١٤  

 .القصة من املستفادة القيم ابرز ِّبني-٨

 ؟ القصة قراءة بعد انتابتكى الت واألحاسيس املشاعر أهم ما-٩

 .... و... .املواقف ىف الخطأ أو بالصواب البطل ترصف عىل احكم-١٠

 ؟ القصة نهاية تتوقع كنت هل-١١

 ؟ تتوقعها كنتى الت النهاية فام نهايتها تتوقع تكن مل كنت اذا-١٢

 ؟ القصة ىف )العقدة( تتمثل أين-١٣

 .لقصةا ىف الشخصيات مواقف بعض علل-١٤

 .أسطر... .أو دقائق... .خالل ىف القصة أحداث لخص-١٥

 ؟ القصة هذه ألصدقائك فيه تحىك أن ميكن املوقفى أ-١٦

 اجتامعيـة أم سياسـية أم خياليـة أو واقعيـة القصة هذه تعد هل-١٧

 .. .أم

 .القصة هذه من مشهدا وزمالؤك أنت ِّمثل-١٨

 ؟وملاذا ؟ أصدقائك مع للمتمثل ستختاره مشهدى أ-١٩

 ؟......... و.. .تفعل أن ميكن هل القصة إىل امعاالست بعد-٢٠

  .القصة مواقف أحد ىف رأيك وضح-٢١

 ؟ وملاذا ؟ منطقيتها ومدى القصة أحداث ىف رأيك ما-٢٢

 .كلامت بضع من حكمة ىف القصة أحداث لخص-٢٣

 ....... .وبني...... .بني الرصاع متثل القصة هذه :أكمل-٢٤

 ؟القصة ىف يعجبك ملى الذ ما-٢٥



١١٥

  الثاىن الفصل
  القصة دور

املتعلم شخصية تشكيل ىف



١١٦



 ١١٧فن التدريس بالقصة  

 

 عـىل تعمـلى والتـ للطفـل، تعطـىى الت الحوافز أهم من القصة تعترب

 .لديه والنفسية والعاطفية واالجتامعية العقلية املهارات من العديد إكسابه

 وتثـري األطفـال، انتباه عىل االستحواذ ىف خاصة بجاذبية تتمتع فالقصص

 وجـدانهم ىف تلمـس أنهـا كـام االسـتمتاع، ىف والرغبة عاالستطال حب فيهم

 بأحاسيسـه وتسـمو الطفـل، روح جوانـب وتثـري الحميمة، املشاعر مواطن

 .)١( املرهفة

 مناذج تقدم ألنها ى؛العاطف الذكاء تحسني ىف َّفعال بدور تقوم والقصص

 مـا السـلبية انفعاالتهـا عـىل تتغلب أن وتحاول وتنفعل، تشعر لشخصيات

 .انفعاالتهم وإدارة أنفسهم فهم عىل األطفال ديساع

 .املختلفة الرتبوية العملية أطراف ىف القصة أثر الفصل هذا ويتناول

 

                                                           
الطفل العـرىب الواقـع والطمـوح، دار املسـرية للـنرش :  فاروق عبده والسيد محمد)١(

 . ٢٠٠٣والتوزيع، األردن 
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  الرتبوية العملية وأطراف القصة

  التعليمية واملؤسسة القصة - أ

ٍّتعد  ومن قلبه، إىل األدبية األجناس أحب من املتعلم إىل املقدمة القصة ُ

ى التـ الرتبيـة أساليب أنجح من اعتربت لذلك ؛فيه ًوتأثريا له ًهواءاست أكرثها

 بلوغها نحو الساعني ،الرتبوية األهداف لتحقيق بها االستعانة للمربني ميكن

 . إليها والوصول

 جميـلى فنـ بأسـلوب املتكاملة الشخصية بناء ىف تساعد الجيدة القصة

 واالتجاهـات القـيم لـهى وتبنـ وإمكانياتـه بواقعـه الطفل ُوتعرف وجذاب

 الشخصـية، تكـوين ىف املبكـرة الطفولـة ألثـرا ًنظـرى الح والضمري السليمة

 شخصـية تكـوين ىف والروضـة األرسة بـه تقـومى الـذ الخطـري الدور ويبدو

 االتجاهـات وتـدعما ًاجتامعي الطفل تطبعى التى ه املؤسسة فهذه الطفل،

 عـىل بالقـدرة وتزوده دهعن الصالحة غري العادات وتقويم والخرية السليمة

 وشخصـيته الـنفىس وبنائـه بتوازنـه يحـتفظ ىك الخطـأ من الصواب معرفة

 الصـغري؛ للطفل األهداف هذه لتحقيق وسيط خري القصة ورواية املتكاملة،

 القصـة أهمية تربز وهنا القراءة، عنا ًعاجز يكون املدرسة قبل ما طفل ألن
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 بوجـه واملرسح التلفزيـون أو ةكاإلذاعـ التعبري وسائل طريق عن املسموعة

 عـىل تعتمـدى التـ املصـورة والقصـص خاصـة، بصفة العرائس ومرسح عام

ى معنـ لـيس املصـورة، أحداثها يتابعون هم بينام لألطفال روايتها ىف الكبار

 يعنـى أو واملراهقـة واملتـأخرة املتوسـطة الطفولة ىف بالتلميذ تهتم أال هذا

 أنا ًعلميـ الثابـت إمنا الشخصية، تكوين ىف ضئيل املراحل هذه أثر أن ذلك

 وتليهـا املبكـرة الطفولـة مرحلـةى هـ الطفـل شخصية بناء ىف املراحل أهم

 يسـتطيع االبتدائيـة املراحـل ىف الطفـل كـان َّوملـا األهميـة، حسب املراحل

 .القراءة

 وهـوى والعلمـى واللغو العقىل ملستواه املناسبة القصص تقديم فعلينا 

 إىل وانتقـل الذات ومركزية دائرة عن خرج قد يكون ملرحلةا هذه بداية ىف

 صفات ويكتسب يتعلم أن إىل منه يحتاج وهذا األطفال مع اجتامعية حياة

 املراهقة فرتة مطلع ومع اآلخرين، حقوق وحفظ والنظام كالتعاون جديدة

 هـذه السـتقبال الطفـل ُتعـدى التـ املناسبة املوضوعات اختيار علينا يكون

 منـاذج عـىلى تحتـو قصـص تقـديم وميكننـا ،ًاسوي استقباًال العصيبة الفرتة

 ينري مثًال وتكون والتقدير، باإلعجاب املراهق نحوها يشعر ىك مؤثرة واقعية

 النفىس التوازن من حاله إىل الوصول عىل يساعده عون وخري حياته أفق له

 .)١( وجه أحسن عىل بدوره القيام األنا فيها تستطيع

                                                           
، الحلقـة الدراسـية اإلقليميـة حـول "ية اإلبداعيةأدب األطفال والرتب:أحمد نجيب،) ١(

 ٧٠ص . .( ١٩٧٨ )الطفل والقراءة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة
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 ىف بهـا ّمـرى الت اإلنسان وأحداث ومشاعر وتجارب خربات لمتث فالقصة

 وقـد ،اإلنسـاىن التخيـل إبـداع مـنى التـ تلك أم منها، الواقعية سواء حياته

 كـام ى،الـوطن وتاريخنا هويتنا إطار تحدد أنها املختصني من العديد أوضح

 لألفـراد تسـمحى الت والصور األفكار إليصال قدمية طريقه استخدامها عدوا

 القصـص إلقـاء وأن للمجتمـع، املعرفـة وتكوين الشخصية الخربات تقاسمب

 ولغـة املنطوقـة باللغـة أحـداثها رسد عـىل وقـدرة مهـارة يتطلب وروايتها

 .)١( وتوجهها الذات عن لتعرب الجسد

 واحتياجـات وقيمهـا املؤسسـات رسـالة بـني للتوافق القصص وتستخدم

 روايـة أن البـاحثون وجد إذ ساهمة،وامل لالنتامء الحاجة مثل فيها املوظفني

 واإلحصـائيات باملناقشـات قورنـت مـا إذا للمسـتمعني أكرث مقنعة القصص

ى للمتلق حقيقيا املوضوع تجعل فالقصة بها، التشكيك ميكنى الت والحقائق

. )٢(التغيري مقاومة تقليـل ىف دور وللقصة فهمها، لسهولة وذلك الجمهور؛ أو

  

  األمر ووىل القصة -ب

 للطفـل الشـاملة اإلسـالمية الرتبية تحققى الت الرتبوية األساليب تتعدد

 أجلهـا مـنى الت اإلسالمية الرتبوية األهداف لتحقيق بينها فيام تعاونها رغم

                                                           
 )١( McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning and Research. 

New York: Teachers College Press; ١٩٩٥. 
 ٢١ السابق ص )٢(
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 الرتبيـة وأسـلوب ،بالقـدوة الرتبيـة أسـلوب :األساليب تلك ومن استخدمت

 ومـن ،األساليب تلك أنجح من ّأن إال ،املثل برضب الرتبية وأسلوب ،بالعادة

ى التـ للمميـزاتا ًنظـر ؛بالقصـة الرتبية أسلوب الطفل ىفا ًتربويا ًأثر أقواها

 سـبق مام ،األساليب من غريها دون بها انفردتى الت والسامت ،بها امتازت

 تـرفضى التـ الـبرش لطبيعـةا ًونظر ،للطفل أهميتها عن الحديث عند ذكره

 بهـا يـتعلم .ىالتـ األوىل الـتعلم يةعمل ولطبيعة ،منه وتنفر املبارش التوجيه

 )١(. الطفل

 ىف والرتبويـة النفسـية القصة قيمة - ًقدميا - واألمهات اآلباء أدرك ولقد

 الدينيـة وطقوسـهم قومهم، مآثر عىل يربوا أنى ينبغ الذين الناشئة نفوس

 ىف وبطوالتهم ،قومهم أمجاد عن ًقصصا ألطفالهن األمهات فحكت ،السائدة

 ًوانـدفاعا ًحامسـا وأكرث لهم، ًوالء أكرث وهم ّفشبوا واملعارك، روبوالح األيام

 وتجارب خربات متثل فالقصة وكرامتهم، مجدهم عىل والحفاظ عنهم، للذود

 تلـك أم منهـا، الواقعيـة سـواء حياته ىف بها ّمرى الت اإلنسان وأحداث ومشاعر

 )٢(..اإلنساىن التخيل إبداع منى الت

                                                           
أثر شخصيات القصة ىف تنميـة بعـض القـيم األخالقيـة : يمنجالء السيد عبد الحك)  ١(

، - غري منشـورة -، رسالة ماجستري "لدى طفل الروضة من خالل برنامج قصىص مقرتح 
، ٨٩-٩٠ م، ص٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢، (رياض األطفـال)جامعة القاهرة، كلية الرتبية، قسم 

٨٥- 
الدار العربية للكتـاب، طـرابلس فلسفة الرتبية اإلسالمية،  : عمر التومى الشيباىن)  )٢(

 ٤١ص١٩٨٨
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 العقـول يحرك وسحر تأثري من واألمهات الجدات لقصص كم بتذكر ومازلنا

 قصـة ومـا والعـدل الحـق وانتصـار الخري كحب جميلة أهداف تجاه والقلوب

   )١( .ببعيد عنا والجامل الحسن وست حسن الشاطر

  واملتعلم القصة - ج

ى الـذ األدب أنـواع أحـب مـنى وه الطفل، حياة ىف كربى أهمية للقصة

 انفعـاالت مـن يعرتيـه عـام خاللـه مـن ًمنفسا)٢(وإعجاب بشغف عليه يقبل

 ريضتـ إجابة له يجد ال مام حوله، العامل ىف يدور ملا ًومفرسا نفسية، وضغوط

 .االكتشاف ىف الدامئة ورغبته ّتطلعه

 الا ًتـأثري فيـه والتـأثري )٣(الطفـل اسـتثارة عوامل أقوى من القصة تعد كام

 فيهاى يجر ما تقليد إىل تجاوزهي وإمنا لها، قراءته أو سامعه وقت عىل ينحرص

 حياته ىف وأخالق وسلوك ووقائع شخصيات من عليهى تنطو وما أحداث، من

 .الواقعية اليومية

                                                           
)١ ( ٢٠) McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning and 

Research. New York: Teachers College Press; ١٩٩٥ . 
، دار الفكر العرىب، القـاهرة، ١املرجع ىف أدب األطفال، ط :محمود حسن إسامعيل )٢(

 ١١٩ ص م ٢٠٠٤
، ١قصص وحكايـات األطفـال وتطبيقاتهـا العمليـة، ط :  هاب أحمدسمري عبد الو) ٣(

 ٦٨ ص ٢٠٠٤دار املسرية، عامن 
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 تلك أكسبهاى الذ هو مزايا من به متيزت وما القصة، به اتسمت ما ولعل 

ى بـاق بـني مـن املتصـدرة املكانـة وتلـك األطفـال، نفـوس ىف العظمى املنزلة

 لتحويل فرصة الطفلى تعطى فه ،األخرى الرتبوية األساليب بية،األد األجناس

 ىف وينطلـق ،معهـا فيبحـر ،يتمثلهـا خياليـة ذهنيـة صورة إىل املنطوق الكالم

 .وسهولة بيرس واألخالق القيم ترشب من متكنه نفسية، وراحة مبتعة أجوائها

 فرصـة يعطيـه مـام ،والكلمـة الـنفس مـع الخلوة فرصة له تتيح أنها كام

 تـدخل دون بـه االقتنـاع ثم ومن املكتوب، الكالم ىف الذاىت والتأمل للتفكري

  .واضحى خارج

 وبـالتطور ،فيهـا السـارية املسـتمرة بحركتهـا انتباهـه جذبها جانب إىل

 مثـاىلى منـوذج حل إىل به يصل رصاع عنه ينجمى الذ ،ألحداثهاى التدريج

 سـلوكًا أو للتفكـري، ًمنوذجـا أو للحياة، ًأسلوبا - خالله من - الطفل يكتسب

 مـا ًغالبا والذين ،به املحيطني الكبار من إرشاد أو وعظ غري من به، يحتذى

 مـع ،)١( الفضـيلة وقـيم الخـري، معـاىن مـن ينفـرهى قهـر بأسلوب يوجهونه

 وأمـاكن وأزمنـة متنوعـة، وأشـياء كثـريين،ا ًأناسـ يتعرف أن عىل مساعدته

 بهـم، يتصـل متباينـة ولهجـات لغاتو مختلفة، وأحداث ومواقف متعددة،

                                                           
، دار ١أدب الطـفـل ـمـن منـظـور إـسـالمى، ط : نـجـاح أحـمـد عـبـد الـكـريم الظـهـار) ١(

 ١٥٣ م، ص ٢٠٠٣ =هـ١٤٢٤املحمدى جدة، 
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 شخصيته ذلك خالل من ًومنميا ،خرباته دائرة بذلك ًموسعا معهم، ويتفاعل

  )١(. شتى جوانب ىف

 ،مجسـدة حيـة صـورة ىف وإبرازها ،الوردة املفاهيم تقريب إىل باإلضافة

 يتناسـب بأسـلوب ،الفاضـلة واألخـالق اإلسـالمية العقيدة مفاهيم ًخصوصا

 )٢(. لألمور واستيعابه الطفل إدراك ومستوى

                                                           
المى، منظور تربوى إسـ،أدب األطفال وبناء الشخصية: ، محمد عبد الرؤوف الشيخ)١(

 .١١٣ ص ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧العلم،  دىب، . ، دار٢ط 
 مؤسسـة الرسـالة، ٢أهدافـه وسـامته، ط : أدب األطفـال: ، محمد حسـن بـريغش)٢(

 .٢١٢ م، ص ١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦بريوت، 
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  للمتعلم الشاملة والتنمية القصة

 

 

 املاضية بأبعادها الحياة األطفال بها يعرفى الت السبل أقوى من القصة

 الخيال، بطالقة يتميز خصائصه بحكم فالطفل املستقبلية، وحتى والحارضة

 القصـة ىف يجـد فهـو لـذلك تصـوراته، وإثراء خياله دعم إىل حاجة ىف وهو

ى فهـ واملتعـة والخيـال السـحر فيه يجدى الذ األثري وعامله املنشودة ضالته

 الطـيـور، الغاـبـات، األـشـجار، الزـهـور، حـيـث الطبيـعـة أحـضـان ـبـني تأـخـذه

 والشـقاء، البـؤس بـني وتـارة والهنـاء، السـعادة بني تارة وتقلبه الحيوانات،

 األمـور ومتثل ندماجلال واالستعداد للتشكيل القابلية من للطفل ما وتداعب

 .إليه تقدمى الت املثريات واملنبهات مع والتفاعل واألدوار

 يعـيشى الـذ الواقـع ىف لألمور نظرته وتتغري أبطالها عن يكشف نجده

 له حدود الى الذ التأثري هذا ومن الحياة، مصاعب يواجه كيف ويتعلم فيه

 باإلضـافة بويـة،الرت األغـراض منا ًكثري تضمينها أمكن األطفال عىل للقصص

 وكـذلك إعادتهـا، عـىل والقـدرة اسـتيعابها وسهولة عرضها وسائل تنوع إىل

 تكـوين ىف فاعليـة الوسـائل أهم من القصة وتعد العصور، لجميع مناسبتها

 .املجاالت مختلف ىف للنمو فرص من له هتهيئ مبا الطفل شخصية
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 :املجاالت هذه أهم من َّأن الرحيم عبد جوزال ويرى

 .العقليةى حالنوا

 .والحركية الجسميةى النواح

 .والروحية الخلقيةى النواح

 .)١( والنفسية االجتامعيةى النواح

  :يأىت ما خالل من القصة تأثري نتناول فسوف نحن أما

  واملعرفية العقلية القدرات وتنمية القصة :أوال

 :ىه كثرية واملعرفية العقلية القدرات ومجاالت

 الذكاء وتنمية القصة

 املسموع فهم مهارات وتنمية القصة

 ى اإلبداع التفكري وتنمية القصة

 التخيل مهارات وتنمية القصة

  اللغة وتعليم القصة

 للطفلى واالجتامع االنفعاىل والنمو القصة :ثانيا

  :الصدد هذا ىف تناولناه وما

  االنفعاىل والنمو القصة

                                                           
 النشاط القصىص لطفل الرياض، سلسلة كتاب املعلم، مطـابع :جوزال عبد الرحيم) ١(

 ٢٩ - ٢٨    ص ١٩٩٢الرشوق،القاهرة،
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 العدواين السلوك وخفض القصة

 الحركية املهارات وتعليم القصة :ثالثا

 الحياتية الخربات وتنمية القصة :رابعا
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  العقليةى النواح

 العام الذكاء وتنمية القصة
 

 

 سـمعية متنوعـة بطـرق إلـيهم املقدمـة القصـص مـع األطفـال تفاعل 

ى يـؤد الجسـم، ولغة الوجه وتعبريات الصوت نربات ىف التغيري مع وبرصية

 مشـاعر عـن واالستفسـار والتسـاؤل لتعليما نحو األطفال دافعية زيادة إىل

 طرق تنوع أن إىل باإلضافة هذا. لهم املقدمة القصص شخصيات وانفعاالت

 مـا األطفـال، مـع واملناقشـات الحـوارات تنـوع إىل يـؤدى القصص استثامر

 مشـاعر عـىل والتعـرف عنهـا التعبـري وكيفيـة مبشاعرهما ًوعي أكرث يجعلهم

 للقصـة ملـا وذلـك بأحاسيسـهم؛ تسمو أنها، كام معهم، والتعاطف اآلخرين

 االسـتطالع حـب وإثـارة األطفـال، انتبـاه عـىل االسـتحواذ ىف مهـم دور من

 اـلـذكاء وكـفـاءات مـهـارات األطـفـال اكتـسـاب إىل ـيـؤدى ذـلـك ـكـل ـلـديهم،

 .فيها ًملحوظا ًتغيري محدثة سلوكهم عىل تنعكسى التى العاطف



 ١٢٩فن التدريس بالقصة  

 وجـدنا الـذكاء مستوى رفع ىف القصة تأثري تناولتى الت الدراسات ومن

 لرحـاب الـذكاء لتنميـة القصـص باسـتخدام برنـامج فعاليـة بعنوان دراسة

 )١( ٢٠٠٨ دكتوراه السالم عبدى فتح

 الدراسة ىف املقرتح الربنامج فعالية من التحقق إىل الدراسة هذه هدفت

  :طريق عن وذلك الروضة ألطفال الوجداىن الذكاء تنمية ىف الحالية

 الـوعى( الخمس بأبعاده الوجداىن الذكاء لتنمية قصىص برنامج إعداد -

 الـتحكم التعـاطف، ،”اإلشـباع تأجيل” الوجدانية الجوانب معالجة بالذات،

 . الروضة طفل لدى )اجتامعية عالقات إقامة الغضب، ىف

 الوجداىن الذكاء درجة لقياس واستخدامه الوجداىن الذكاء مقياس بناء -

 . للربنامج تعرضهم وبعد قبل العينة أفراد لدى

 عينة عىل الروضة ألطفال الوجداىن الذكاء مقياس بتطبيق الباحثة قامت

 محافظـة الزقـازيق مبدينـة النارصيـة روضـة أطفـال من طفًال )٤٠( قوامها

 الحلقـة مبـدارس امللتحقة والحكومية الرسمية الروضات من وهى الرشقية،

 وتـم سـنوات، )٦-٥( بـني مـا أعامرهـم وترتاوح ،األساىس التعليم من األوىل

 .مجموعتني إىل عشوائية بطريقة تقسيمهم

                                                           
فعالـيـة برـنـامج باـسـتخدام القـصـص لتنمـيـة اـلـذكاء، : رـحـاب فتـحـى عـبـد الـسـالم) ١(

دكتوراه، جامعة عني شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسـية 
 .٢٠٠٨واالجتامعية 



القصة املعلمة ١٣٠  

 )٢٠( مـن التجريبيـة الدراسـة عينـة تكونت :التجريبية املجموعة- أ

 ىف املسـتخدم الربنـامج عليهـا طبـقى الت املجموعةى ه وتلك وطفلة طفًال

 . الحالية الدراسة

 طفًال )٢٠( من الضابطة الدراسة عينة تكونت :الضابطة املجموعة- ب

 .الربنامج عليها يطبق مل املجموعة وهذه وطفلة

 .الوجداين الذكاء تنمية ىف القصة استخدام َّفعالية النتائج وأثبتت



 ١٣١فن التدريس بالقصة  

 
  املكاىن الذكاء

 

 

 درس الصـدد هـذا وىف املكـاىن الـذكاء مسـتوى رفـع عـىل تأثري وللقصة

 أثـر عـامر محمـد أميـن.دو النفيىس عبداملنعم خالد.وأ نوىب محمد أحمد.د

 لتلميذات املكاىن الذكاء تنمية عىل اإللكرتونية القصة ىف الصورة أبعاد تنوع

 .أمورهن أولياء ورضا االبتداىئ األول الصف

 الثنائيـة باألبعـاد اإللكرتونيـة القصة ىف الصور تصميم إىل البحث هدف

 فالصـ تلميذات لدى املكاىن الذكاء تنمية عىل أثرها من والتحقق والثالثية

 العربيـة، اللغـة مقرر ىف أمورهن أولياء ورضا الكويت بدولة االبتداىئ األول

 مجموعـات ثـالث إىل تقسـيمهن تـم تلميذة "٧٥من البحث عينة وتكونت

 كمجموعتني والثانية األوىل املجموعة خصصت العدد ىف ومتساوية متكافئة

 :ةالتالي األدوات واستخدمت. ضابطة الثالثة واملجموعة تجريبيتني

ـار ـن اختـب ـفوفات راـف ـة، للمـص ـار املتدرـج ـد اختـب ـات ـع ـه، املكعـب   لبينـي

  دال ـفـرق وـجـود إىل البـحـث نـتـائج وأـشـارت .األـمـور أولـيـاء رـضـا مقـيـاس

  املجموعـة عـن التجريبيتني املجموعتني لصالح املكاىن الذكاء منو ىفا ًإحصائي

 



القصة املعلمة ١٣٢  

 ىف جـريبيتنيالت املجموعتني لصالحا ًإحصائي دال فرق وجود كذلك الضابطة،

 كـانى التـ الحـاالت كـل ىفا ًكبري الفرق حجم كان وقد. الرضا مقياس أبعاد

 إىل باإلضـافة مهمـة، عمليـة داللـة للفـروق فـإن ثـم ومـن بها، داًال الفرق

 االحصائية

 هذا أن كبري حد إىل املرجح من أنه إىل مناقشتها ىف النتائج خلصت وقد

 فـإن ثم ومن دخيلة متغريات إىل ليسو التجريبية املعالجة إىل يعود الفرق

 )١(.البحث نتائج تعميم املمكن من

 

                                                           
أثـر تنـوع : أمين محمـد عـامر.خالد عبداملنعم النفيىس ود.أحمد محمد نوىب وأ. د)١(

القصة اإللكرتونية عىل تنمية الـذكاء املكـاىن لتلميـذات الصـف األول أبعاد الصورة ىف 
االبتداىئ ورضا أولياء أمورهن، املؤمتر الدوىل الثالث للتعليم اإلليكـرتوىن والتعلـيم عـن 

  م ٢٠١٣  - هـ ١٤٣٤بعد، الرياض 



 ١٣٣فن التدريس بالقصة  

 
 املسموع فهم ومهارات القصة

 

 

 الفهـم، مهـارات تنميـة عىل القصة تأثري التجريبية بالدراسات ثبت كام

 اسـرتاتيجية أثـر تناولتى التى الجهن محمد حمود الـلـه عبد دراسة ومنها

 الثـاىن الصـف طـالب لـدى املسـموع فهـم مهـارات تنميـة ىف القصة رواية

 .السعودية العربية باململكة االبتداىئ

 مهـارات تنمية ىف القصة رواية اسرتاتيجية أثر قياس إىل الدراسة سعت 

. السعودية العربية باململكة االبتداىئ الثاىن الصف طالب لدى املسموع فهم

 .املسموع لفهما ًاختبار الباحث بنى الهدف هذا ولتحقيق

 ىف االبتـداىئ الثـاىن الصـف طـالب منا ًطالب ) ٢٥( الدراسة عينة شملت

 مبحافظـة والتعلـيم الرتبيـة إلدارة التابعة االبتدائية، القريات نرباس مدرسة

 ىف ًطالبـا )٢٥ (مجمـوعتني ىف مقسمة السعودية، العربية باململكة القريات

 التصـميم وكـان. طةالضـاب املجموعـة ىفا ًطالبـ )٢٥(و التجريبية، املجموعة

 تجريبيـة إحـداهام ملجمـوعتني، الحالية الدراسة تصميم هوى التجريب شبه



القصة املعلمة ١٣٤  

ـائج وأظـهـرت. ـضـابطة واألـخـرى ـ هـنـاك أن الدراـسـة نـت ـة ذاتا ًفروـق  دالـل

 .)١( التجريبية املجموعة لصالح الدراسةى مجموعت بني إحصائية

                                                           
أثر اسـرتاتيجية روايـة القصـة ىف تنميـة مهـارات :  حمود محمد الجهنىالـلـه عبد )١(

م املسموع لدى طالب الصف الثاىن االبتـداىئ باململكـة العربيـة السـعودية املجلـة فه
 ٢٠١٥ كانون الثاىن ١ العدد ٤الدولية الرتبوية املتخصصة مجلد 



 ١٣٥فن التدريس بالقصة  

 
 ى اإلبداع والتفكري القصة

 

 

 إىل تهـدف القويـة بالرغبة مدفوعة عقلية يةعمل هو :ىاإلبداع التفكري

ى اإلبـداع والتفكـري. الحياة ىف تواجهناى الت للمشكالت جديدة حلول إيجاد

. بهـاى والرق باألمم التقدم عجلة دفع ىف يسهم إنه إذ والتطوير للتغري مهم

 والخـربة املعرفة إىل يحتاج فهو بالشمولية؛ يتصف كونه ى،اإلبداع والتفكري

 مهـارات وتـتلخص الهـدف، إىل الوصول ىف الصادقة القوية والرغبة واملهارة

  :يىل فيامى اإلبداع التفكري

 :الطالقة

 والقـدرة األفكـار إنتـاج عىلا ًقادر يكون ّبالطالقة يتصفى الذ فاملبدع 

 تعلمـه لـه سبق ما وكل املرتاكمة، واملعلومات السابقة للخربات التذكر عىل

 ممكـن عدد ألكرب والتوصل جديدة حلول وإيجاد معني ملثري االستجابة عند

 .والبدائل الخيارات من

 :املرونة

 ّالذهنيـة بالحالـة الرسيـع ّالتحـول عـىل والقـدرة الجمـود عـدمى وتعن

 لحـل وبـدائل خيـارات عـن والبحـث ملثـري االسـتجابة عنـد املوقف بتحول

 .املشكالت



القصة املعلمة ١٣٦  

  :األصالة 

 وغـري مسبوقة وغري عروفةم تكن مل جديدة أفكار إيجادى تعن واألصالة

 . األفكار من متداول هو ملا خضوعها لعدم مألوفة

  :والتفاصيل اإلفاضة 

 فاعليـة أكرث وجعلها عليها بالزيادة الفكرة إغناء عىل الفرد قدرةى وتعن

 . قليلة إمكانات من كثرية نتاجات وإعطاء املشكلة حل ىف

  :الحساسية

 ىف الـنقص وإدراك ورسعـة ةبسـهول والصـعوبات املشكالت اكتشافى أ

 .املشكلة وجود آخرون يلحظ حني ىف الحل إىل التوصل قبل املعلومات

 معوقاتـه أن إال األفـراد مـن الكثري عندى اإلبداع التفكري وجود ورغم -

 هـذه ومـن. منـه االسـتفادة أو اإلبـداع هـذا ظهـور دون تحول وقد كثرية،

 ونـذكر واملواقـف بـالظروف يتعلـق ما أو نفسه بالفرد يتعلق ما املعوقات

 :املعوقات هذه بعض هنا

 املغامرة عن يحجم تجعله بنفسه الفرد ثقة عدم :بالنفس الثقة عدم -١

 اإلـقـدامى وـهـ اإلـبـداع ـسـامت أـهـم ـمـن ـسـمة ـبـذلك فيفـقـد واملـخـاطرة

 . الهدف إىل للوصول والصعوبات املشكالت اقتحام ىف والشجاعة



 ١٣٧فن التدريس بالقصة  

 أن نجـد حيـث املعوقـات مـن آخرا ًقمعو يعدا ًأيض :للمسايرة امليل -٢

ـبعض ـركن اـل ـايري ـي ـائدة للمـع ـاع الـس ـة واألوـض ـايرة املألوـف ـع مـس  للمجتـم

 .إبداعه من فتحد والتقاليد والعادات

 الحـافز أسـاسى هـ املشـكلة إن إذ :باملشـكالت للحساسـية االفتقار -٣

 .اإلبداع دوافع أحد فقد فقد املشكالت بهذه يحس ال دام وما لإلبداع،

 أو متحـيص دون فرصـة أول انتهـاز إىل بالفرد الترسع يدفع :الترسع -٤

  )١(. األمثل البديل واختيار وحلولها، للمشكلة استيعاب

 التفكـري مهـارات تنميـة ىف القصـة تلعبـهى الـذ الدور إهامل ميكن وال

 قصـص اسـتخدام فاعليـة قيـاس إىل العنـود دراسـة هدفت فقد ى؛اإلبداع

 طفل لدىى اإلبداع التفكري مهارات تنمية ىفى الفن للتعبري كمصدر األطفال

 :أنه إىل وتوصلت املدرسة قبل ما

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -١

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف والضابطة التجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعة أطفال لصالح املدرسة؛ قبل ما طفل لدى بالرسم

 .الطالقة محور

                                                           
 ).بترصف(، ٢١٠،املكتبة الوطنية ص١التفكري املفاهيم واألمناط،ط:  ختام سحيامت)١(



القصة املعلمة ١٣٨  

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -٢

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف الضابطة والتجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعة أطفال لصالح املدرسة؛ قبل ما طفل لدى بالرسم

 .املرونة محور

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -٣

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف الضابطة والتجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىف ىاإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعة أطفال لصالح املدرسة؛ قبل ما طفل لدى بالرسم

 .األصالة محور

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية ةدالـلـ ذات ـفـروق توـجـد -٤

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف والضابطة التجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعة أطفال لصالح ؛املدرسة قبل ما طفل لدى بالرسم

 .التوسيع أو اإلفاضة محور

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -٥

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف والضابطة التجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات يـيمتق ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعـة أطفال لصالح املدرسة قبل ما طفل لدى بالرسم

 .للمشكالت الحساسية محور



 ١٣٩فن التدريس بالقصة  

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -٦

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف والضابطة التجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعـة أطفال لصالح املدرسة قبل ما طفل لدى بالرسم

 .باالتجاه االحتفاظ محور

 أطـفـال درـجـاتى متوـسـط ـبـني إحـصـائية دالـلـه ذات ـفـروق توـجـد -٧

 التطبيـق ضـبط بعـدى البعـد التطبيـق ىف والضابطة التجريبية املجموعتني

ى الفنـ التعبـري مجـال ىفى اإلبـداع التفكـري مهـارات تقيـيم ملقيـاس القبىل

 عنـد التجريبيـة املجموعة أطفال لصالح املدرسة؛ قبل ما طفل لدى بالرسم

 .املحاور جميع

 تسـاؤل عـىل اإلجابـة مـن الباحثـة متكنـت الدراسـة فـروض خـالل من

 مـام للدراسـة الصـفرية فـروضال رفض تم حيث أهدافها وتحقيق الدراسة

 :ىيعن

 مهارات تنمية ىفى الفن للتعبري كمصدر األطفال قصص استخدام فاعلية

 )١(. املدرسة قبل ما طفل لدىى اإلبداع التفكري

                                                           
ة اسـتخدام قصـص األطفـال فاعليـ:  العنود بنـت سـعيد بـن صـالح أبـو الشـامات)١(

كمصدر للتعبري الفنى ىف تنميـة مهـارات التفكـري االبـداعى لطفـل مـا قبـل املدرسـة،  
 )٢٠٠٧(ماجستري، كلية الرتبية جامعة أم القرى
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  التخيل ومهارات القصة
 

 

 وتـأهيًال ،ًاوتعبريا ًفكر الطفل شخصية تطوير ىفا ًهاما ًدور الخيالى يؤد

 ُّالتخيـل عـىل املقـدرة ُّتعـد باملقابل.. واللغوية داعيةواإلب التأملية للقدرات

 يهـوى مبـا الطفل خيال إثارة استطاع فمن الشخصية، هذه سامت أهم من

 النفسـية، احتياجاتـه مـن الكثـري إشـباع باستطاعته فإن القص، من ّويحب

 رحبـة فضـاءات لـه ويتيح أحاسيسه، ِّويحرك إليها ُّيشده القصة ىف فالخيال

 . مكانه ىف جالس وهو عواملها، ىف ويتنقل ها،في ِّيحلق

 ّتتعـدد كام األطفال، قصص ىف الفنيات أهم الخيال ّيعد أخرى جهة من

 املعـارفى ُيـرثى الـذ ى،العلمـ الخيـال كقصـص ّوتتنوع، فيها توظيفه صور

 املتوسـطة املـرحلتني يناسـب ٌنوعى وه.. العقلية القدراتى ّوينم العلمية،

 كـام الخيال، هذا استخدام عند منه الحذر يتوجب ما أكرث أن إال. واملتأخرة

 تضـخيم أو األحـداث، ىف الشـديدة املبالغـة" :»الـلــه لطـف عفاف« تقول

 متييـز عـنا ًعـاجز فيصـبح الواقـع، عـن الطفل يبعد نحو عىل الشخصيات،

 )١(. "الخرافة من الحقائق

                                                           
مجلـة ) بـدون مؤلـف(بحـث ىف املجلـة، " قصص األطفال وأهميتهـا:  بناة األجيال)١(

العدد . فيذى لنقابة املعلمني ىف سوريافصلية تربوية ثقافية، تصدر بإرشاف املكتب التن
  ٣٧ص : " ،٢٠٠٥ شتاء ٥٤
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 ينـفـرد ابـهـى الـتـ الراقـيـة املعرفـيـة الـقـدرات أو العملـيـات ـمـن التخـيـل

 قـوة القـدرة هـذه مـن يسـتمد حيـث األخرى، الكائنات سائر عن اإلنسان

ـ ـدافا؛ا ًوأحالـم ـن ًوأـه ـل فـم ـداع التخـي ـنع واإلـب ـان ـص ـل اإلنـس ـه ـك  مبتكراـت

 . وإنجازاته

  :هو والتخيل

 . مخيلتك ىف ًمرئيا ًتصورا واألدوات األشياء تصور عىل قدرتك -١

 الحيـاة مـن أحـداثو مختلفة حسية صور السرتجاع عقلية عملية-١

 .جديدة وأحداث ورسوم لصور وتشكيلها وتضمينها املاضية

ـدرة -٢ ـان ـق ـىل اإلنـس ـة ـع ـكيل رؤـي ـور وتـش ـوز الـص ـة والرـم  العقلـي

  .ىالخارج املثري اختفاء بعد بها واإلحساس واألشياء للموضوعات

 املوقـف ىف لألطفـالى القيمـ السـلوك عـىل املـؤثرة الفنون من والقصة

 جاذبـيـة وأـكـرث الحـيـة للمواـقـفا ًوتشخيـصـ حيوـيـة أـكـرث أنـهـا كام،اليومـيـة

 عقولهم ومتتلك مشاعرهم تستثريى فه إقناعهم؛ عىل أقدارها ومن لألطفال،

 الخيال أجواء ىف كثرية أحايني بهم وتحلق لديهم االبتكار عىل القدرةى وتنم

 )١( .الواقع عنا ًبعيد

 األطفـال فيهـا يجد ٍمعان من فيها وما للحياة مرسحتها بفضل والقصص

 عـن التعبـري عـىل فتسـاعدهم مكبوتـة، رغبات من به يشعرون ملاا ًمتنفس

 .مشاعرهم وفهما ًوجداني ومشاركتهم اآلخرين مع والتواصل أفكارهم،
                                                           

 ٥٦أدب الطفل العرىب ص : حسن شحاته) ١(
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 نريـد مـا كـل طريقهـا عـن يقـدم وسيلة أفضل هو القصىص فاألسلوب

 وربـط وخيـال، تشـويق مـن فيـه مبـا القصـىص فاألسلوب لألطفال، تقدميه

 تقدميـه نريـد مـا كـل فيـه نصـبى الـذ الوعـاء يكـون أن ميكن لألحداث،

 )١(. لألطفال

 اهتاممـه، ويشـد الطفل، انتباه يجذب فن القصة فإن تقدم عام وفضًال

 بدء من انفعاالته ويثري مشاعره، فيحرك القصة أحداث مع يتفاعل فيجعله

 ياتهاشخصـ إحـدى يـتقمص أن عىل يساعده وهذا نهايتها، وحتى األحداث

 لحـل النفسية الراحة من بيشء الطفل شعر القصة نهاية كانت ما إذا حتى

 ُتـأثره ويظـل الشخصيات، إلحدى تقمصه خالل من عاناها أزمة أو مشكلة

 بنـاء ىف أثارهـا القصـة هـذه ترتك ماا ًوغالب الزمن، من فرتة القصة بأحداث

 بـل تقمصها،و أحبهاى الت الشخصية تسلك كام يسلك فرتاه الطفل، شخصية

 )٢(.بطريقتها ويفكر تتحدث، كام يتحدث

 تـدريس أثـر حـول نرص عـىل وحمدان عتيىل عفيف تقوى دراسة ومنه

ـة ـالمية الرتبـي ـرتاتيجيت اإلـس ـىص الرسدى باـس ـفو القـص ـرتوىنى الـش  ىف واإللـك

 

                                                           
تنمية عادة القراءة عند األطفال القـاهرة، سلسـلة اقـرأ، العـدد :  يعقوب الشاروىن)١(

 ١٩٨٣ لسنة ٤٨٣
 ٦٧منى قناوى  مرجع سابق ص :  انظر)٢(



 ١٤٣فن التدريس بالقصة  

 وقـد األردن، ىف األساسـية املرحلـة طالبـات لـدى التخيـل مهـارات تحسني 

 ّالرسدى باسـرتاتيجيت اإلسالمية الرتبية تدريس أثر ّتقىص إىل الدراسة هدفت

 لدى ّالتخيل مهارات تحسني ىف اإللكرتوىن القصىص والرسدى الشفو القصىص

 طالبة ) ٩٠ ( من الدراسة عينة ّتكونت .األردن ىف األساسية املرحلة طالبات

 منطقـة مـنا ًقصـدي اختـريت مـدارس ثالث ىف األساىس الخامس الصف من

 مـن شـعبة بواقع عشوائيا الدراسة أفراد واختري .ّعامن ىف التعليمية )ماركا(

 .مدرسة كل

 املجموعـة تـدريس ىفى الشـفو القصىص الرسد اسرتاتيجية واستخدمت

ــة ــرتاتيجية األوىل، التجريبـي ــىص الرسد واـس ــرتوىن القـص ــدريس ىف اإللـك  ـت

 ىف االعتيادـيـة الطريـقـة اـسـتخدمت ـحـني ىف الثانـيـة، التجريبـيـة املجموـعـة

 اسـتخدمت الدراسـة هـدف ولتحقيق. الضابطة املجموعة طالبات تدريس

 ّالتخيـل مهـارات لقيـاس مقـاىل اختبـار عـن عبارة الباحثني، إعداد من أداة

 منهـاج مـن دراسـية وحـدات ثـالث واسـتخدمت فقـرة، ) ٣٦ ( مـن ّتكون

 قصـص، ست ىف محتوياتها صياغة أعيدت الخامس، للصف اإلسالمية الرتبية

 عنـد ّدالة فروق وجود الدراسة أظهرت. القصة كتابة قواعد بنائها ىفى روع

ــات أداء مســـتوى ــىل الطالـب ــارات ـع ــل مـه ــزى ّالتخـي ــرتاتيجية تـع   الـس

ــدريس  ى،الـشــفو القـصــىص الرسد اـســرتاتيجية لـصــالح املـســتخدمة، الـت

  بـني إحصـائيا ّدالـة فـروق ووجـود ،اإللكـرتوىن القصىص الرسد واسرتاتيجية
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 املجموعـة لصالح ّالتخيل مهارات عىل التجريبيتني املجموعتني طالبات أداء

 )١( .التجريبية

                                                           
أثر تدريس الرتبية اإلسالمية باسرتاتيجيتى : نرص تقوى عفيف عتيىل وحمدان عىل )١(

الرسد القصىص الشفوى واإللكرتوىن ىف تحسني مهارات التخيـل لـدى طالبـات املرحلـة 
 )٢٠١٥( سنة ٤، عدد ١١األساسية ىف األردن، املجلة األردنية ىف العلوم الرتبوية، مجلد 
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 اللغة تعليم مهارات وإكساب القصة

 

 

 مـن بـد فـال لـذا لإلنسـان؛ الذهنية البنيةى ه اإلجامىل شكلها ىف اللغة

 الحاليـة وضـعيتها مـن اللغـة تعلـيم عمليـة تخـرج معرفية توجهاتى تبن

 وضـعية إىلى الـوظيف دورهـا عـىل ومتعالية رية،وصو مجردة لغة بوصفها

 ى،االجتامـعـ والـحـوار الثـقـاىف التفـكـري ـمـنا ًنوـعـ فيـهـا اللـغـة متىس مـغـايرة

 ما ى،االجتامع للوجودا ًرمزي ًوفضاء للهوية، وحاضنة للتفكري، شكًال لتتحقق

 تغنيـه املـدرىس للكتـاب بـدائل املـدارس، ىف يعلـم ملا بدائل لتقديم دفعنا

 مـام األكـرب الجـزء تحقـق لقـد. نفسـه الوقـت ىف معـه وتتصـادم وتحاوره

 املعانقـة عـرب املدرسـية املناهج مساءلة سياق ىف املساحة هذه ىف سيعرض

 املنـاهج ىف النظـر إلعـادة واملعلامت املعلمني مع الرشاكة وعرب لها، اليومية

 كليـة منظومـة يتضـمنا ًاجتامعيـا ًخطاب -لرؤيتناا طبًق- باعتبارها املدرسية

 الجهد فهذا ولذلك،. فقط كتاب ىف يحرص ما وليس والعامل، والفكر الحياة تشمل

 وهـو أال األوسـع، مجاله إىل به والعودة الكتاب من التعليم إلخراج محاولة هو

 لرؤيـة الفرصة مينحناا ًسياق لكونها بالقصة، وتوسلنا والعامل، االجتامعية الحياة

ـة، وـضـعية ىف اآلـخـرين وـسـلوك ـسـلوكنا ـا متخيـل   وإـعـادة مـسـاءلته ـمـن متكنـن
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 اللغـة حيث فاعلية، أكرثها ومن اللغة، تعليم سياقات أفضلى وه تنظيمه،

 ىفى هـ كـام مجـردة لغـة وليسـت وحقيقيـة، حيـة لغة القصىص الرسد ىف

 الكلـامت مـن الئحـة باعتبارهـا اللغة تتناول زالت ماى الت املدرسية الكتب

 . الجمل من ومصفوفات

 املجـردة الجملة دائرة من التعليم إخراج هو فعله نريد ما إنف ولذلك،

 معزولـة لكلامت تعليم هو اللغة تعليم أن ترى رؤية ومن ى،الح النص إىل

 تعلـيم حقيقتـه ىف هـو اللغـة تعلـيم أن تـرى رؤيـة إىل مصـفوفة، وقواعد

 الحيـاةى ه حيث القصة، عىل للعمل دفعنا ما وهذا الهوية، وبناء التفكري،

  .ىاالجتامع وجودها ىف واللغة ى،الرسدى اللغو شكلها ىف

ـل اكتســاب ىف هــام دور للقصــة ـردات الطـف ـة للمـف  الســليمة اللغوـي

ا ًإتقانـ وأكرث الحروف مخارج ىف ًتحكام أكرث فيصبحى اللغو النطق وتصحيح

 مـن للطفل اللغوية الحصيلة وتزداد )١( الحميد ترى كام للكلامت، نطقه ىف

 ،)السـليم النطـق وتعويـده العربيـة اللغـة وعبـارات ةالقصـ كلامت خالل

 ويصـبح محصـول لديـه يتكـون اللغويـة املفـردات الطفل يكتسب فعندما

 املهـارات اكتسـابا ًقـادر يصـبح ثـم والجمـل الكلـامت تركيـب عـىلا ًقادر

 عنـد يصـبح وبـذلك والتحـدث، االسـتامع ومهارة وكتابة قراءة من اللغوية

 .لغوية طالقة الطفل

                                                           
لصفاء للنرش والتوزيع، عامن، أدب الطفل ىف املرحلة االبتدائية، دار ا: هبة الحميد) ١(

 ٩٦ص  هـ١٤٢٦
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 الطالقـة عـىل وأثرهـا القصـة عـىل التعرف من البد أنه نؤكد هنا ومن 

 الطفل عىل كبري أثر من لها ملا االبتدائية املرحلة قبل ما أطفال عند اللغوية

 ـتـأثري الحافظـيـة حفـصـة ،الزاكـيـة درـسـت فـقـد ولغـتـه، وشخـصـيته وعاـملـه

 ىف عالسـاب الصـف للطالب الكالم مهارة ترقية عىل ّاملصورة ّالقصة استخدام

 للعـام بإندونيسـيا )أجـونج تولـونج (املعـارف ّاإلسـالمية ّاملتوسطة املدرسة

 :مؤداها مسلمة من انطلقت حيث ) ٢٠١٤ -٢٠١٣( الدراىس

 لـذلك والقـراءة؛ والكـالم االسـتامعى ه أربعة فنون ىف تتمثل اللغة أن 

 الحياة مجاالت تعددت ولقد الكتابة، من أكرث الكالم يستخدمون الناس كان

 ـمـع ـنـتكلم ـفـنحن ى،الـشـفو التعـبـري أو الـكـالم فيـهـا اإلنـسـان مـيـارسى َّالتـ

 بوسـيلة كلـه ذلـك وغـري واألمكنـة، واألزمنـة األحداث عن نسأل األصدقاء،

 .الكالم

 الكـالم مهـارة ىف املصـورة القصة استخدام البحث بهذا الباحثة حاولت 

 تولـونج( ارفاملعـ اإلسـالمية املتوسـطة املدرسـة ىف السـابع الصـف لطالب

 فـال ومشـوقة، سـهلة العربيـة اللغة تعليم عملية تصبح أن بهدف ،)أجونج

 الطـالب وشـعر التعليميـة املـواد وإلقـاء التعليم إجراء ىف للمدرس صعوبة

 . التعليمية مواد فهم ىف بالسهولة

 الصـورة، شـكل ىف البرصيـة الوسيلة من جزء املصورة القصة أن وجدت

 الصورة بوساطة تستطيع ألننا ؛اًجد مهمة التعليمية لالوسائ أن لديها وتبني

 وأن البرشيـة، املراقبة وتغلب ،املجردة تحقيق، اللفظية الكلمة نستبدل أن
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 واضـحة، بصـورة فيهـا الـواردة املعلومـات أو األفكـار التقاط تيرس الصورة

 حوار تعلم عىل التعريف تسهل ىف لالستخداما ًجد مناسبة املصورة والقصة

 . العربية اللغة ىف بسيط

 ىف غريهـا مـن فعالية أكرث الوسيلة هذه استخدام أن كذلك لديها وثبت

 بـالقلق يشـعرون ال وأنهـم العربيـة، اللغـة تعليم ىف التالميذ نشاط تعزيز

 الكـالم مهـارة ىف العربيـة اللغـة باسـتخدام األفكـار عن التعبري ىف والخوف

 )١(..واضح بشكل

 MUKARROMAH, RAFITA MAFATICHIL دراسـة وهـدفت

 القصـة تقـديم بتقنية الكالم مهارة تعليم ترقية إىل )املكرمة مفاتيح رافيتا(

 )٢( الثامن الصف لطالبات

 تعلـيم ىف أساسـية مهـارة الكالم مهارة أن مؤداها مسلمة من وانطلقت

 نـوعى هـ الكـالم مهـارة األجنبيـة، اللغـة أو العربية اللغة وخصوصا اللغة

                                                           
ّتأثري استخدام القصة املصورة عىل ترقيـة مهـارة الكـالم : حفصة الحافظية، الزاكية )١( ّ

ّللـطـالب الـصـف الـسـابع ىف املدرـسـة املتوـسـطة اإلـسـالمية املـعـارف ) توـلـونج أـجـونج( ّ
بالجامعـة اإلسـالمية  ماجستري، كلية الرتبية  )٢٠١٤ -٢٠١٣(بإندونيسيا للعام الدراىس 
 ٢٠١٥الحكومية تولونج أجونج 

محاولة املدرسة ىف ترقية تعليم مهارة الكالم بتقنية تقـديم القصـة :  رافيتا مفاتيح)٢(
 بليتـار للعـام الـدراىس ٢ّلطالبات الصف الثامن باملدرسة املتوسـطة اإلسـالمية املـودة 

ـد ٢٠١٤/٢٠١٥ ـرت القـي ـم دـف ـتري، ك٣٢١٢١١٣٠٤٤م، رـق ـوم ،  ماجـس ـة والعـل ـة الرتبـي لـي
التعليمية قسم تدريس اللغة العربية بالجامعـة اإلسـالمية الحكوميـة تولـونج أجـونج 

٢٠١٥ 
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 ىف مبـا الحديثـة، اللغـات تـدريس ىف تحقيقهـا املراد اللغة إجادة من واحد

 املتبـادل التفـاهم لتعزيـز الرئيسـية الوسيلة هو الكالم. العربية اللغة ذلك

 هـذه تعلـيم ىف والهدف. كوسيلة اللغة باستخدام وذلك املتبادل، والتواصل

 إىل لوصـول و.واآلراء املشـاعر واألفكـار تعبري عىل الطالب قدرةى ه املهارة

 مريحـة تقنية وطريقة يختار أن للمدرسى ينبغ الكالم، مهارة تعليم هدف

 ترقيـة إىل البحث وهدف. القصة تقديم تقنيةى ه منها إحدى وتعليمها ىف

 باملدرسـة الثـامن الصـف لطالبات ّالقصة تقديم بتقنية الكالم مهارة تعليم

 .بليتار ٢ ّاملودة اإلسالمية املتوسطة

ـنهج ـة هــو البحــث هــذا ىف تخدماملســ البحــث وـم ـة الطريـق  الكيفـي

 الطـرق و.بنفسها الباحثةى ه البحث هذا ىف تستخدم واألدوات. والوصفية

 الطريقـة واملالحظـة، طريقةى وه البحث هذا ىف املستخدم الحقائق جمع

 . الوثيقة الطريقة واملقابلة،

  أهمها النتائج من مجموع عن الدراسة وأسفرت

 الثـامن الصـف لطالبـات القصة تقديم بتقنية كالمال مهارة تعليم ترقية

 :خطوات ثالثى ذ برنامج باستخدام بليتار )٢ ّاملودة( اإلسالمية باملدرسة

 :املقدمةى وه األوىل الخطوة 

 . الطالبات حال عن وتسأل التحية املدرسة إعطاء الخطوة هذه ىف 
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  :التعليم أنشطةى وه الثانية والخطوة

 وعادة الصورة، باستخدام ىف القصة وعرض فرداتامل إعطاء عىل وتشمل

 .تعليمها ىف التمثيلية املدرسة تستخدم الطالبات فهم لزيادة

  :التقويمى ه الثالثة الخطوة 

 لحفـظ الوظيفـة وإعطـاء القصة عن األسئلة املدرس يطرح التقويم وىف

  :منها القصة استخدام بخصوص مشكالت عدة وهناك. القصة نص

 وهنـاك ّاملدرسـة، رشحهـا بعد ّالقصة ملحتويات الطالبات فهم صعوبة -

 . التعليم عملية وقت بالنعاس يشعرن طالبات

 .القصة نص الطالبات حفظ صعوبة -

 . النحو علمى وه العربية اللغة قواعد عن فهم نقصان -

 :ىوه املشكالت لحل خطوات عدة الباحثة اقرتحت وقد

 .الصعبة املفردات رشح -

  .اًواضحا ًرشح بالقصة املوجودة العربية اللغة قواعد سةاملدر ترشح -

  .القصة متثيل أو السؤال بطريقة اللغوية األلعاب استخدام -

 كافيـا وقتـا املدرسـة أعطـت القصـة نـص الطالبـات حفـظ ولصعوبة -

 .واحد أسبوعى وه للحفظ
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 العربية اللغة صور بوسيلة القصة أثر حول )الرحمة نيىل ميال( ،ودراسة

 اإلسـالمية االبتدائيـة باملدرسـة الخـامس الصف املفردات حفظ كفاءة ىلع

 ٢٠١٤ - ٢٠١٣ الدرىس للعام باليتار الحكيم لقامن

 املفردات حفظ كفاءة عىل العربية اللغة صور بوسيلة القصة أثر درست

 - كليـةى العلم البحث .٢٠١٤ اإلسالمية اإلبتدائية باملدرسة الخامس الصف

 شـعبة الرتبويـة والعلـوم الرتبيـة ٢٠١٣ الدرىس للعام ليتاربا الحكيم لقامن

 .الحكومية اإلسالمية الجامعة العربية اللغة تعليم

 اللغـة الصـور بوسـيلة القصـة استخدام أثر كيف .ىاملحور السؤال كان

 باملدرسـة الخـامس الصـف لطلبـة املفـردات حفـظ كفـاءة رفع ىف العربية

  ؟ ٢٠١٤ - ٢٠١٣ الراىس للعام باليتار مالحكي لقامن اإلسالمية االبتدائية

 امتحـان نتـائج خـالل مـن ظهـر فقـد البحـث هـذا البحـث منهج وأما

 أسـلوب معهـم اسـتخدم الـذين الطـالب تفوق واضحا بدا حيث. املفردات

 اسـتخدام بعـدمى أ التقليديـة بالوسـائل دروا ممـن نظـرائهم عـىل القصة

 )١(القصة

                                                           
أثر القصة بوسيلة صور اللغة العربيـة عـىل كفـاءة حفـظ حول : ميال نيىل الرحمة )١(

املفردات الصف الخامس باملدرسة اإلبتدائية اإلسـالمية لقـامن الحكـيم باليتـار للعـام 
  ) ٢٠١٤ماجستري ٢٠١٤ – ٢٠١٣رىس الد
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 للطفلى عواالجتام االنفعاىل والنمو القصة

 

 

ى وهـ املبكـرة، والطفولـة الطفـل حيـاة ىف ًمهاما ًدور االنفعاالتى تؤد

 ولىك املعتاد، من حدة وأكرث عمومية، أكرث االنفعاالت فيها تكونى الت الفرتة

 املرحلـة هـذه خـالل الطفـل بيئة ىف التحكم يجب االنفعاىل االتزان يحدث

 مـن ممكـن قدر وأكرب سارةال غري االنفعاالت من ممكن قدر أقل يخرب لىك

 .)١( السارة االنفعاالت

 للطـفـل، االنفـعـاىل النـمـو ىفا ًوإيجابـيـ فـعـاًالا ًدور القـصـةى وـتـؤد ـهـذا

 وتقـوم ،اًنفسـيا وقلًقا ًانفعاليا ًتوتر يعاىن بالروضة التحاقه بداية ىف فالطفل

 الطفل يسمعها حني فالقصة التوتر، هذا حدة تخفيف ىف مهم بدور القصة

 واملتعـة والبهجـة املرسة لـه تجلـب كـام والطأمنينـة، واألمان باألمن يشعر

 فالقصـة. أقرانـه مـع وينـدمج ،اًانفعاليـ يهـدأ وبذلك الوجدانية، واملشاركة

 عـىل قدراته وتنمية انفعاالته وعن نفسه عن للتعبري الفرصة الطفلى تعط

 .اآلخرين ونحو الذات نحو اإليجابية االتجاهات وتكوين النقد،

                                                           
، ص ٢٠٠٥ دراسات وبحوث ىف علم النفس، عامل الكتـب، القـاهرة: حسنية غنيمى )١(

٢٢٠ 
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 مـع التعامـل عـىل األطفـال مسـاعدة ىف واضـحة القصـة أهميـة بدووت

 لـبعض التعـرض تقـتىض قـد اإلنسـانية الطبيعـة إن حيـث الصعبة املشاعر

 هـذه بعـض تصـيبنا وقد ومؤملة عنيفة مبشاعر واإلحساس الصعبة املواقف

 فيهـا والتفكري معها التعامل يصبح بحيث األمل أو واالنزعاج بالحرية املشاعر

 تفريغهـا إىل املشـاعر هـذه مثـل تحتـاج حـال كل عىل ولكن صعبة وحلها

 فإنهـا املشـاعر، هـذه عـن التعبـري من التمكن عدم حال وىف عنها، والتعبري

 املشـاعر هـذه تـؤثر وقـد بأخرى، أو بطريقة علينا وتسيطر وتحارصنا تكرب

 لنـا تسـبب قـد بـل ترصفاتنا، طريقة ىف تتدخل أو اآلخرين مع عالقتنا عىل

 ال املؤملـة املشـاعر هـذه مـن الطاقة مخزون ألن يحدث هذا وكل تعاسة،ال

 املشـاعر مـن كغـريه الـنفس داخـل ويكبـت يتجمع بل يترسب، أو ينضب

 سـلوك أو جسـدية أو نفسية أعراض صورة ىف ذلك بعد يظهر فإنه املكبوتة

 أكـرث صـورة يأخـذ قـد للمشـاعر العنان وإطالق الكبت عملية وإن عدواىن

 الدبلوماسـية التكيـف اسـرتاتيجيات ميلكـون ال ألنهم األطفال؛ دعن خطورة

 الداخلية املصادر يفتقدون ألنهم املؤملة املشاعر مع الكبار بها يتعاملى الت

ـ ـنهمى الـت ـديرها املـشـاعر تـلـك ىف التفـكـري ـعـىل تعـي ـوم أو وـت  بتـعـديل تـق

 لعديـدوا العديـد ولـدينا املشـاعر، بتلك املتعلقة النفسية اإلثارة مستويات

ـن ـة ـم ـن األمثـل ـائج ـع ـة النـت ـل املؤـمل ـذه ملـث ـف ـه ـا املواـق ـة ومنـه   البلطـج

 أو الرتكيـز عـدم أوى الـالإراد والتـربز الـتعلم وصعوبات العدواىن والسلوك

 ى القهـر والوسـواس الزائـد والنشـاط السـلوك ىف الـتحكم عىل القدرة عدم
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 الطفـل عدةمسـا تتم مل إذا السابقة املشاعر منى أ تتطور وقد والكوابيس

 .)١( وتفهمها املشاعر تلك مع التعامل ىف

 العمريـة املراحـل عـرب الوجـداىن النمـو مجـال ىفى البحث الرتاث وميدنا

 الطفـل وصـول لحظـة مـن تبـدأ االنفعالية االستجابات أن إىل تشري بنتائج

 مبـدأ عـىل بنـاء لالنفعـاالت الطفـل يسـتجيب املهد مرحلة وخالل للحياة،

 تعلـم ىف الطفـل يبـدأ املبكرة الطفولة مرحلة من وبداية مل،األ مقابل اللذة

ـاالت إدراك ـبطها االنفـع ـز وـض ـا، والتميـي ـام بينـه ـتعلم ـك ـم ـي ـه فـه  انفعاالـت

 املـرتبط املعـرىف النضـج مسـتوى عىل ًبناء لها ويستجيب اآلخر، وانفعاالت

 أن الـنفىس التحليـل علـامءى يـر كـام )٢( إليها وصلى الت العمرية باملرحلة

 عليهـا تقـومى التـ األساسـية الدعامـةى ه الطفل عمر من األوىل لسنواتا

 فرديتـه، الطفل فيها يدرك إذ ؛مظاهرها بجميع واالجتامعية النفسية حياته

 املنفعـة مجـرد مـن للناس تقديره يتحول وفيها البيئة، لتقاليد يخضع وفيها

 )٣(.االجتامعية العالقات إىل املبارشة الشخصية

 سـوية، بصـورةا ًاجتامعيـ الطفـل تنشـئة ىفا ًأساسـيا ًدور القصةى وتؤد

  التقليـد طريق عن يسمعهاى الت القصة بطل شخصية يتقمص حني فالطفل

 
                                                           

ـعـالج األطـفـال بالقـصـة، قـسـم الرتجـمـة ـبـدار الـفـاروق،دار : ـمـارجوت ـصـاندرالند) ١(
 ١٢ -١١ ص ٢٠٠٥الفاروق، القاهرة  

 ٦٧ ص ٢٠٠٣ار الفكر العرىب،  النمو النفىس للطفل، القاهرة، د:عفاف عويس )٢(
 ١١٢ ص مرجع سابق.  غنيمى)٣(
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 املقبـول، السـلوك القصة بطل شخصية الطفلى لد تدعم أن ميكن واإليحاء

 معهم، والتواصل اآلخرين مع التفاعل عىل قدرة أكرث ويصبح خرباته، وتزداد

 املواقـف ىف الـترصف وحسـن اآلخـرين، احـرتام عـىل قـدرة أكرث يصبح كام

 )١( .تواجههى الت املختلفة

 كـام ووجدانـه، الطفـل عاطفـة ىف شـك بال تؤثر القصة فإن تقدم ومام

 رؤيـة خـالل مـن ذاتـه رؤيـة عـىل تساعدهى فه ،اًاجتامعي تنشئته ىف تؤثر

 مواقـف مختلـف ىف والترصف عليها، وما لها ما يعرف أن فيمكنه اآلخرين،

 اآلخرين، مع التعامل فن ويكسبه الحياة، ىف النجاح عىل يساعده ما الحياة

 للـذات أفضـل فهـم يـيرس بـدوره يسـاعد أمر وهذا. وتتنوع خرباته وتزداد

 إىل باإلضـافة معهـم، والتعـاطف مشـاعرهم احرتام عىل والقدرة واآلخرين،

 الحيـاة مجـاالت يـعجم مع التعامل ميكنهى عاطف بذكاء يتمتع جيل إعداد

 .بنجاح

  :حمدان حسن أحمد دراسة الصدد هذا ىف التجريبية الدراسات ومن

 املفـاهيم تـدعيم ىف القصـة خالل من واملناقشة التمثيل استخدام حول

 إىل الحاليـة الدراسـة هـدفت وقـد. املدرسـة قبـل ما أطفال لدى األخالقية

 التمثيـل اسـتخدام عـىل قـائم مقـرتحى تـدريب برنـامج فاعلية من التحقق

 واملـشـاركة األخالقـيـة الـقـيم بـعـض الروـضـة أطـفـال إكـسـاب ىف واملناقـشـة

 خـالل مـن ،)الفعل أو بالقول الغري إيذاء عدم األمانة، الصدق،( االجتامعية
                                                           

 ٥٤مرجع سابق ص :  خلف)١(



القصة املعلمة ١٥٦  

 مـن التحقق وكذلك متنوعة، قيم عىلى تحتوى الت القصص ومناقشة متثيل

 لتعرضـهم نتيجـة ألخالقيـةا للقـيم اكتسـابهم ىف والبنات البنني بني الفروق

 وطفلـة طفـال ٨٠ من الدراسة عينة تكونت وقد. املقرتحى التدريب للربنامج

ـة ـمـن الثانـيـة الـسـنة ىف  تراوـحـت ،)KG٢( مرص ىف األطـفـال رـيـاض مرحـل

ـم ـة أعامرـه ـا الزمنـي ـني ـم ـة الخامـسـة ـب ـط والسادـس ـر مبتوـس  )٥٫٥٣(ى عـم

ـار وانحــراف ـةتجريب مجمــوعتني إىل مــوزعني )٠٫٤٩(ى معـي . وضــابطة ـي

 ،Goodenough – Harris الرجل رسم اختبار من الدراسة أدوات وتكونت

 .ىالـتـدريب والربـنـامج الروـضـة ألطفـال األخالقـيـة والـقـيم املواـقـف واختبـار

 مسـتوى عنـد إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت

 ،٢٫٧٠=ت ولاأل االختـبـار ىف والـضـابطة التجريبـيـة املجـمـوعتني ـبـني ٠٫٠٠١

 عدم األمانة، الصدق،ى وه ،١٫٨٥ الثالث واالختبار ٣٫١٥=ت الثاىن واالختبار

 لالختبار الكلية الدرجة ىف وكذلك الرتتيب، عىل الفعل أو بالقول الغري إيذاء

 الربنـامج تطبيـق بعد وذلك التجريبية، املجموعة تالميذ صالح ىف ٣٫٤٢=ت

 )١(.ىالتدريب

                                                           
فاعلية برنامج تدريبى قائم عىل استخدام التمثيل واملناقشة : أحمد حسن حمدان )١(

قسم تربية . من خالل القصة ىف تدعيم املفاهيم األخالقية لدى أطفال ما قبل املدرسة،
، ٥٢.، ع١٣.مـج:معـة أسـيوط، مرص  مجلـة الطفولـة العربيـةالطفل، كلية الرتبيـة، جا

 ٢٠١٢سبتمرب 
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 ىالعاطف الذكاء وتنمية القصة 

 Emotional Intelligence 
 

 

 مـن إطـار ىف البرشيـة الـنفس خفايـا ىف لإلبحـار دعوةى العاطف الذكاء

 والعواطـف فاملشـاعر والرويـة، الحلـم من بيشء اآلخر عىل املنفتح التفكري

 وجـوده ىفى الـبرش الجـنس يـدين خاصة مملكة لها اإلنسانية واالنفعاالت

 االهـتامم خـالل مـن غامرهـا ىف الخـوض مللعلـ أمكـن وقـد. تأثريهـا لقوة

 اـلـنفىس النـفـاذ مـجـال ىف املتمـيـزة الـقـدرة تـلـك ى،الـعـاطف اـلـذكاء بدراـسـة

 ثـم ومـن حولـه، مـن اآلخـرين ومشـاعر الداخلية، الفرد ماعر مع للتعامل

 وهـذا حوله، من اآلخرين مع اإلنسانية املشاعر تبادل ىف االجتامعية املهارة

 إىلا ًأيض وإمنا فحسب،ى األكادمي املستوى عىل ليس ،األفضل األداء إىل يقود

 )١(اآلخرين مع وإيجابية صحية تفاعالت

                                                           
 فعالية برنامج لتنمية الذكاء الوجداىن لـدى عينـة :السواح عبد الحميد رجاء منار. )١(

 عبـد الحميـد رجـاء منـار.  املتـأخرة دراسـة تجريبيـةمرحلـة الطفولـة ىف األطفالمن 
 )٢٠٠٥ (السواح دكتوراه، جامعة عني شمس 
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ى هـ وتعتـرب أعىل، بتقدير تحظى املعرفة دائرة كانت قريب وقت وإىل

 واملشـاعر الوجدانيات إىل ينظر كان وقد. للسلوك والرئيىس األساىس املحرك

 يقلل أو منها، يتخلص أن يهعل اإلنسان ىف ضعف نقاط أنها عىل والعواطف

 العقـىل الـذكاء أن العلـامء اكتشف ثم ذلك، استطاع كلام شخصيته ىف منها

 متعـددة ذكـاءات عـن يتحـدثون فبـدأوا التميز، أو النجاح يحقق ال وحده

 الطـفـرة وكاـنـت ى،والـعـاطف ى،واالجتامعـ ،والعـمـىل ى،اللفـظـ اـلـذكاء مثـل

 حيـث ى،العـاطف الـذكاء اكتشافى ه الحديثة اإلنسانية املعرفة ىف الهائلة

 وتطـوره ومنـوه اإلنسـان نجـاح ىفا ًتـأثري أكرث الذكاء من النوع هذا أن تبني

 .القديمى التقليد العقىل بالذكاء مقارنة وتألقه،

 طفـل كـل إمكانات نستثمر أنى وه ُملحة، رضورة أمام فنحن ثم ومن

 إنسـان كـل لـدى الـتعلم نوافـذ فإن عمره، من األوىل الذهبية السنوات ىف

ـتح ـذه ىف تتـف ـنوات ـه ـا الـس ـاعد مـب ـىل يـس ـة ـع ـاتهم تنمـي ـة إمكانـي  العقلـي

 حولهم من والبيئة الذات فهم عىل يساعدهم وهذا والسلوكية، واالنفعالية

 ىفا ًكبـريا ًدور يلعـب العـاطفي االنفعـاىل فـالتعلم. ومثمر إيجاىب نحو عىل

 أفضـل فهـم قيـقتح ثـم ومـن للفـرد، والشـخىصى االجتامعـ النمو توجيه

 لديـه فالطفـل ،إيجـاىب نحـو عـىل وتوظيفها إداراتها عىل والعمل للمشاعر

 والسـيطرة عنهـا التعبـري ىف يسـاعده من إىل يحتاج قوية ومشاعر أحاسيس

 نحـو عـىل وتقـديرها اآلخـرين مشـاعر فهـم إىل حاجـة ىف أنـه كـام. عليها

 والشـخىصى االجتامع املستوى عىل النجاح عىل مساعدته ثم ومن صحيح،

 .ىاألكادمي املستوى عىل النجاح إىل باإلضافةى والعاطف
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 ١٩٩٩,Ghosn جوسن دراسة املجال هذا ىف الدراسات ومن

ى تنمـ ىف القصـىص الـرتاث فاعلية مدى بحث إىل الدراسة هذه هدفت

 بعناية املختارة األدبية الخربات تستطيع حيث الصغار، لدى الوجداىن الذكاء

 املعرفـة اكتسـاب لـه تـيرس ثـم ومن التعاط لغة رداتمف للطفل تقدم أن

 مختلـف إتاحـة خـالل مـن وذلـك والتعـاطف، التفهم مشاعر عن والتعبري

 الخاصة العصبية الدوائر كيل تش فيها يتمى الت البديلة الوجدانية الخربات

 الـذكاء مقومات أهم من هوى الذ العقالىن التعاطف أو التفهم باستجابات

 املرحلـة مـن األوىل الصـفوف أطفـال من الدراسة عينة نتوتكو ،الوجداىن

ـة، ـث االبتدائـي ـتخدمت حـي ـة اـس ـة الباحـث ـارة مجموـع ـن مخـت ـف ـم  املواـق

 وتراكيـب مبفردات األطفال لغة إثراء إىل هدفتى الت القصصية والحكايات

 .لديهم الوجداىن والتفهم التعاطف لغة منو ىف تسهم جديدة لغوية

 بنمو املرتبطة املهارات من لعدد الطفل كتسابا إمكانية النتائج وبينت

 مـش أفضـل بشـعور عرون يش اآلخرين جعل كيفية مثل ،الوجداىن الذكاء

 مـا نـص ىف املشـاعر اكتشـاف الجسـم لغة قراءة كيفية ملشاعره اآلخر اركة

 العقـالىن والـتفهم التعـاطف لغة ومفردات برتاكيب اللغوية الحصيلة إثراء

 )١(.مشاعره بنفس فيشعر اآلخر مكان فسهن يضع أن الطفل تعليم

                                                           
)١(  Ghosn, I. (١٩٩٩). Emotional intelligence through literature, paper 

presented at the Annual meting of the teachers of English to speakers 
of other languages (٣٣rd New York, march ١٣-٩). 
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 العدواين السلوك وخفض القصة

 

 

 لألطفـالى االبتكـار التفكـري عـن التعبري صور أحد القصة نشاط يشكل

 الواسـعة ومسـاحته الخيالية قوته توظيف بوساطتها الطفل يستطيع حيث

 نبجا إىل ،حوله من واألشخاص واملواقف باألشياء عالقاته عىل تسيطرى الت

 السـلوكية املشـكالت مـن كثري تحل وهكذا .قصة صورة ىف اللغة من متكنه

 .واملعلامت واألمهات اآلباء تزعجى الت

ى التـى بـدو أحمـد زيـاد دراسـة هنـاك الصـدد هذا ىف الدراسات ومن

 فـن عـىل يعتمـدى إرشـاد برنـامج فاعلية عىل التعرف إىل الدراسة هدفت

 .للتعلم القابلنيا ًعقلي املعاقني لدى العدواىن السلوك خفض ىف القصة

 خفـض عـىلى اإلرشـاد الربنـامج بقـدرة الربنـامج فاعليـة تحـددت وقد

 الباحـث اسـتخدم وقد للتعلم القابلنيا ًعقلي املعاقني لدى العدواىن السلوك

 املعـاقني الطـالب مـن تكونت عينة عىل الدراسة وأجريتى التجريب املنهج

 واسـتخدم تجـريبيتني مجمـوعتني إىل سـيمهمتق وتم للتعلم، القابلنيا ًعقلي

  )اإلرشـادي الربنـامج -العـدواين السـلوك اسـتبانهوى التجريب املنهج الباحث
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 اإلحصـائية األسـاليب مـنا ًعـدد الباحـث اسـتخدم كام الباحث، إعداد من

 :يىل كامى وه

 .ىاملعيار واالنحراف الحساىب املتوسط -١

 .قلةاملست للعيناتى ويتن مان اختبار -٢

 .املرتبطة للعينات ويلكوكسون -٣

 .إيثا مربع باستخدام التأثري حجم -٤

 :يىل ما عن النتائج أسفرت

 الربنامج تطبيق قبل %) ٦١٬٧ ( بلغ الدراسة لعينةى النسب الوزن أن -١

 .العدواىن السلوك ىف املتوسط من أعىل مستوى إىل يشري وهذا

 الربنامج تطبيق بعد %) ٤٢٬١ ( بلغ الدراسة لعينةى النسب الوزن إن -٢

 .التجريبية املجموعة عىل طرأى الذ التحسن إىل يشري وهذا

ى التتبعـ القيـاس بعد%) ٤٠ ( بلغ الدراسة لعينةى النسب الوزن أن  -٣

 .الربنامج أثر بقاء إىل يشري مام

 حـدة خفـض ىف الدراسـة نتـائج مـن باالسـتفادة الدراسـة أوصـت وقد

 إعـادة وإمكانيـة الربنـامج خـالل مـنا ًعقلي عاقنيامل لدى العدواىن السلوك

 فنيـات اسـتخدام عـىل القـادرين املعلمني بإعداد االهتامم وكذلك تطبيقه،

 .الطالب مع تعاملهم أثناء السلوك تعديل
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ـد إىل باإلـضـافة ـة دورات عـق  النفـسـيني واألخـصـائيني للمعلـمـني تدريبـي

 الـربامج ووضـع لوكيةالسـ املشـكالت وتعـديل عالج مجال ىف واالجتامعيني

 لهم املناسبة

 وذلـك الطفـل ترعـىى التـ املؤسسـة مـع األرسة تعاون رضورة وأكدت

 األمـور ألوليـاء تدريبية دورات وعمل. السلوك تعديل أساليب عىل للتعرف

 )١(.السلوك تعديل آليات حول

  

                                                           
ك فاعلیة برنامج إرشادى قائم عـىل فـن القصـة لخفـض السـلو: زياد أحمد بدوى )١(

 الجامـعـة –ًالـعـدواىن ـلـدى املـعـاقین عقلـیـا الـقـابلین لـلـتعلم، ماجـسـتري كلـيـة الرتبـيـة 
 ٢٠١١ غزة–اإلسالمية 
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  الحركية املهارات وتعليم القصة 

 

 

 فقـد الحركية املهارات تعلم ىف اًدور أيضا للقصة أن الباحثون وجد وقد

 مـقـرتحى تعليـمـ برـنـامج ـتـأثري وآـخـرونى مهـــــد مــــسلم أمجــــد تـنـاول

ـتخدام ـلوب باـس ـص أـس ـة القـص ـتعلم الحركـي ـض ـل ـات بـع ـية الحرـك  األساـس

 )١( املدرسة قبل ما ألطفال اليد بكرة ملهارات التمهيدية

 األوىل يـةالرتبو الوسيلةى ه األطفال رياض دور أن مسلمة من وانطلق

 بشـكل الطفـل شخصـية ببنـاء االهـتامم مسـؤولية األرسة مـع تتحملى الت

 مـن ومتنوعـة متعـددة وعقلية حركية خربات من توفره ملا ومتوازن شامل

 القصـص أسـلوب ومنهـا التعليميـة األسـاليب مـن العديـد اسـتخدام خالل

 وهـذه ،األساسـية الحركيـة مهاراتهـا لهـا لعبةى ه اليد كرة وكون ،الحركية

 ال إذ والحركيـة البدنيـة القـدرات بجانب عقلية قدرات إىل تحتاج املهارات

 املمكـن مـن ولكـن .التاسعة أو الثامنة سن بعد إال لألطفال هاؤإعطا ميكن

                                                           
تأثري برنامج تعليمى مقرتح باستخدام أسـلوب : أمجــد مـــسلم مهـــدى وآخرون )١(

القصص الحركية لتعلم بعض الحركات األساسية التمهيدية ملهارات بكرة اليـد ألطفـال 
 ٢٠١٢ل املدرسة ما قب
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 الن الحركية القصص أسلوب خالل من املهارات هذه وتطوير وبناء التمهيد

 بهـا مقلدين فالاألط بها يقوم ومهارية بدنية حركات يشمل القصة محتوى

 .خيالهم نسيج من أو إدراكهم محيط ىف تقع أشياء أو حيوانات أو أشخاص

 مـا ألطفال الحركية القصص استخدام ىف البحث أهمية جاءت هنا ومن

 الحجـر تكـونى التـ األساسـية الحركـات بعض وتطوير لتنمية املدرسة قبل

 شـاهد إذ.سـتقبلامل ىف اليـد بكرة الهجومية املهارات بعض تعلم ىف األساس

 متأخر بعمر اليد كرة لعبة مبزاولة يبدأ الالعب إن مشكلة بوجود الباحثون

 ارتـأى لذا .باللعبة األساسية الحركية باملهارات له خلفيةى أ توجد وال نسبيا

 األساسـية الحركـات بعـض تعلـم ىفى تعليمـ الربنـامج هذا بوضع الباحثون

 هـذا وعىل .املدرسة قبل ما ألطفال اليد بكرة املهارات بعض لتعلم املمهدة

 أسـلوب باسـتخدام مقرتحى تعليم برنامج بوضع البحث هدفا جاء األساس

 بكـرة ملهـارات التمهيدية األساسية الحركات بعض تعلم ىف الحركية القصص

 الربنـامج هـذا تـأثري عـىل التعـرف وكـذلك ،املدرسـة قبـل مـا ألطفـال اليد

 .ىالتعليم

 االختبـارين بـني إحصـائية داللـة ذات فروقا كهنا أن الباحثون وافرتض

 بكـرة ملهـارات التمهيديـة األساسية الحركات بعض تعلم ىفى والبعد القبىل

ى التجريبـ املـنهج البـاحثون اسـتخدم وقـد .املدرسـة قبـل مـا ألطفـال اليد

  مـن العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار وتم ،املتكافئة العينات بأسلوب
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 محافظـة مركـز ىف األطفال رياض دور بعض ميثلون الذينو البحث مجتمع

 األنغـام روضة من )ى التمهيد الصف ( طفال )٤٠( عىل اشتملت إذ ،كربالء

 تقسـيمهم تـم وقـد ،وضـابطة تجريبيـة مجمـوعتني إىلى بالتساو مقسمني

 وقاعات ساحات عىلى التعليم الربنامج إجراءات ومتت عشوائيا، للمجاميع

 البحـث أظهرهـاى التـ النتائج خالل ومن .كربالء محافظة ىف األنغام روضة

 البـاحثون بهـا خـرجى التـ االستنتاجات كانت حني ىف .الفرضية صدق ثبت

 ريـاض إدارة قبـل مـن املتبـع األسـلوب بـني جـدا واضـحة الفروق إنى ه

 أسـلوب ولصـالح الباحثني قبل من املتبع الحركية القصص وأسلوب األطفال

 األشـكال بعـض تعلـم ىف األسـلوب فاعليـة عـىل يدل مام ،الحركية القصص

 كأسـلوب الحركيـة القصة أسلوب باعتامد التوصيات أتت حني ىف ،األساسية

 ـخـاص ـكـراس تهيـئـة وـكـذلك ،األساـسـية الحرـكـات أـشـكال تعـلـم ىف أـسـاىس

 .واملدارس األطفال رياض إدارات عىل يوزع الحركية بالقصص



القصة املعلمة ١٦٦  

 
  واملعلم القصة

 

 

 

 حـني ى،التعليمـ املوقـف سـيد وهـو للتدريس الواعية ألداةا هو املعلم

 مـن إيصـاله يريـد مـا لخدمـة جيدا يوظفها أن فعليه لتالميذه قصة يختار

 يقف أن البد مثارها القصة تؤىت ولىك أفكار، أو مهرات أو قيم أو معلومات

 .بالقصة التلميذ إقناع كيفية عىل املعلم

 ؟ بالقصة االقناع يحدث كيف

 يعـرض حـنيى والنبـو القـرآىن القصص أسلوب باستخدام قناعاإل يحدث

 :القصة املعلم

 يسـمى مـا إىل وتشـويقهى املتلقـ انتبـاه بشـد يبدأ بحيثا ًمؤثرا ًعرض 

 نحـو أو ،بخطـر إنـذار أو ،وعـد أو ،مطلب إما وهو ،القصة ىف الحل عقدة

ُفيحبـك. .ذلك  ومعرفـة ،العقـدة هـذه حـل إىل الوصـول محاولـةو القصـة َ

 ىف والتشـويق التـأثري درجـات أعـىل والسنة الكريم القرآن بلغ وقد يجته،نت

ـرض ـص ـع ـث القـص ـل بحـي ـع تتعاـم ـنفس ـم ـة اـل ـرية البرشـي ـا مـث  لعواطفـه

 :منها طرق ّعدةا ًآخذ اإلقناع يحدث ٍعندئذ ،ووجدانها وانفعاالتها



 ١٦٧فن التدريس بالقصة  

  :والتقمص واالستهواء اإليحاء -١

 ،الوحشـة عـىل الجب ىف صرب ملا السالم عليه يوسف وإميان صدق فلوال

 وغريهـا املواقف فهذه ،الفاحشة محاربة عىل العزيز امرأة دار ىف ثبت وملا

 .به التأىس عىل وتحث القصة صاحب مبادئ بأهمية لإلنسانى توح

  والتأمل التفكر -٢

 فكريـة محـاورات من يخلو ال بخاصة القرآىن والقصص ،عامة القصة إن

 والخري، الحق النهاية ىف وينترص والرش، الخري أو والباطل، الحق بني كالرصاع

 ،نفسه ىف الوجدانية اإلثارة فتتفاعل بالنتائج الحوادث يربطى املتلق فيجعل

 .أحداثها خالل منى املنطق العقىل اإلقناع ويتظاهر

  القصة أفراد أحداث ضد الربهان وظهور الحجة إقامة -٣

 املـؤثرة القصـص ومـن علم،واملـتى املتلقـ لدىا ًفكريا ًاقتناع يعد وهذا

 املالئكـة اختصام وقصة الغار، أصحاب قصة :السنة ىف وردتى الت واملقنعة

 عرضـها ىف يجعل مام كثري وغريها ،ذلك بعد توبته ثم نفس، مائة القاتل ىف

 .فاعليتها وتأكيد الرتبوية العملية إنجاح ىف الكبرية الفائدة

  والتنغيم النرب -٤

 أو ذلـك تتطلـبى الت املواقف ىف ويرفعه صوته يخفض أن املعلم فعىل

 مـبـا القـصـة ىف املـعـروض الـحـدث حـسـب يبطئـهـا أو األـحـداث ـمـن يرسع

  .للموقفى الدرام والسياق يتناسب



القصة املعلمة ١٦٨  

  القصة خامتة  -٥

 املـراد األثـر مـع ومتناغمـة أحـدثها عىل ومرتتبة منطقية تكون أن البد

 .األساس من له وضعتى الذ والهدف تركه

 القصة لتدريس والتعلمية التعليمية اإلجراءات

 تـدريس خالل من تحقيقها إىل ستسعىى الت األهمية عىل التعرف بعد

 أن ميكـن الرتبويـة العمليـة إنجـاح ىف املسـاعدة فوائـدها وتحديد ، القصة

 :التالية والتعلمية التعلمية اإلجراءات وفق القصة تدريس ىف تسري

 :طريق نع مناسبا متهيدا الدرس ِّمهد :أوًال

 وخارجهـا ،املدرسـية حيـاتهم ىف يعـرض ما بعض ىف الطالب مناقشة – أ

 .الدرس موضوعى هى الت بالفضيلة املتصلة واملواقف املظاهر من

 مـن مشـاهد عـن املعـربة كالصور ، مناسبة تعليمية وسائل عرض – ب

 .الدرس ىف ستلقىى الت القصص

ـا ـة أرسد :ثانـي ـرث أو قـص ـدور أـك ـول ـت ـوع ـح ـدمو ، املوـض ـب تـخ  الجواـن

 :يىل مبا القصة رسد ىف تلتزم أن وعليك .املطلوبة التهذيبية

 .الرسد ىف التأىن التزم -

 .الصوت نربات ىف التنويع -

 .باملنخفض هو وال باملرتفع هو ال ، معتدل بصوت التحدث - 

 .املعربة واإلشارة املالمئة بالحركة االستعانة -



 ١٦٩فن التدريس بالقصة  

 التفـصـيالت ىف واإليـغـال ،قـصـةال ـمـن ـلـيس ـمـا إىل االـسـتطراد تجـنـب -

 .العام وسياقها جوهرها عىل تطغىى الت الثانوية

 إلبـراز ،جزئيـة بأسـئلة رسدهـا مـن االنتهـاء عقب قصة كل ناقش :ثالثا

 .القصة ىف القويم السلوك وآداب الخلقية الجوانب

 نبويـة وأحاديـث ،قرآنيـة آيـات مـن باملوضـوع يتصـل ما أعرض :رابعا

 .رشيفة

 .الطالب حياه بواقع الدرس طارب :خامسا

 قصـص من يعرفوا ما بعض يعرضوا ىك الطالب أمام الفرصة أتح :سادسا

 السـلوك آداب مـن إليـه تشري ما اهم واستنبط ناقشها .سمعوها أو قرأوها

 القويم والخلق

 )١(.للتمثيل تصلح قصةى أ ِّمثل :سابعا

 

 

                                                           
ّالرتبية اإلسالمية وأساليب تدريسها، دار األرقم، عـامن، :  صبحى طه رشيد إبراهيم)١(

 )٢٤٧ – ٢٤٦( صـ   هـ١٤٠٣



١٧٠



١٧١

 الثالث الفصل
الرتبوية القصة أنواع



القصة املعلمة١٧٢

 مـن لهـا تصـنيف فهنـاك عـدة، تصنيفات إىل وتتنوع القصة أنواع عدتت

 ،اًميـداني عرضـها وسـيلة عـىل يعتمـد تصـنيف وهناك الفنية الحبكة حيث

  بالدرس عالقتها عىل يعتمد تصنيف وهناك

 :هناك الفنية الحبكة حيث فمن

  الحادثة القصة -

 املضمون قصة -

 الفكرة قصة -

 :إىل فتتفرع اميداني عرضها وسيلة حيث ومن

 الشفوية القصة -

  املصورة القصة -

 الحركية القصة -

 املمثلة القصة -

 :عدة طرائق فلها بالدرس عالقتها حيث من أما

 .املنهج نطاق ىف بقصة االستشهاد طريق عن املعلومة توضيح طريقة -

 .مكتملة قصة باستخدام التمهيد -

 الحصـة نهايـة ىف مهـاختا ثـم مكتملـة غـري القصة باستخدام التمهيد -

 .الدراسية



 ١٧٣فن التدريس بالقصة  

 .املعلم تأليف من قصة إطار ىف املقرر الدرس وضع -

 خـارج نطـاق ىف الصـف داخـلى تربـو موقـف ىف بالقصة االستشهاد -

 .املنهج

 :ذلك تفصيل وإليك

 )١( :ىه الفنية الحبكة حيث من أنواع ثالثة القصة تنقسم

 وتوـجـه الحادـثـة دبرسى تعـنـ -:الرسدـيـة القـصـة أو الحادـثـة القـصـة -١

 بـنفس الشخصـيات رسـم يحظى ال بينام الحركة، عنرص إىل األكرب اهتاممها

 .االهتامم

 ومـا القصـة، ىف معينـة لشخصـية اهتاممهـا توجـه :الشخصـية قصة -٢

 أفكـار مـن يريـد مـا املؤلـف يقـدم هذا خالل ومن مواقف من له تتعرض

 .حدث ملا ووقائع

 ورسـم الرسد دور ويـأىت الفكـرة، عـىل اهتاممهـا تركـز :الفكرة قصة -٣

 .الثانية الدرجة ىف الشخصيات

                                                           
 ٤٤ ص ( ١٩٨٠ )، )ط.د(فن الكتابة لألطفال، القاهرة: أحمد نجيب ) ١(



القصة املعلمة ١٧٤  

 
 والشكل الحجم حيث من القصة أنواع

 

 

 والشخصـيات األحـداث فيهـا وتتعدد ،ًحجام القصص أكربى وه :الرواية

 .والعقد

 ألحـداث واحـدة عقـدة ذات واحـدة قصة من وتتكون :القصرية القصة

 )١( شخصيات خمس تتجاوز ال قليلة وشخصيات متعددة

 واحـدة عقـدة عـىل وتحتـوى ًحجـام القصـص أصـغرى وه :األقصوصة

 .واحد قصىص وحدث واحدة وشخصية

                                                           
  ٢٠٠٠األردن   أدب األطفـال دراسـة وتطبيـق، دار الرشوق،:عبد الفتاح أبو معـال) ١(

 ٤١ص 



 ١٧٥فن التدريس بالقصة  

 
 املضمون حيث من القصة أنواع

 

  والسحر الجن حكايات-١

 عصـور إىل الخارقـة بـالقوة تسـمى كانـتى التـ الحكايـات هذه ترجع

 البرشيـة، عصـورال أبعـد إىل تاريخهـا ىف تصـل معتقـدات بقاياى فه قدمية،

 وخربتـه وقوتـه الحسـية اإلنسـان تـأمالت عـن تعبري نفسه الوقت ىف وهى

 املعتقـدات طريـق عن إال الحقائق معرفة إىل يتوصل أن يستطيع ال حينام

 منـذ املعتقـدات هـذه مغـزى واندثر البسيط،ى النظر والتفسري والخرافات

 )١(. صالقص منا ًنوع وأصبحت الخيال جانب فيها وبقى بعيد زمن

  األسطورة -٢

ى التـ القصـة أو طبيعيـة ظاهرة اإلنسان فيها يغرسى الت الحكاية وهى

 حفظتـه ما لتصور اإلنسان ابتدعهاى الت القصة أنها أو باآللهة تختص كانت

  وجعلـه األهميـة، مـن لـه كـانى حقيق حادث حول خياله أو شعب ذاكرة

 

                                                           
  األطفال غري العاديني واسـرتاتيجيات الرتبيـة الخاصـة، دار:منى الحديدى وآخرون) ١(

 ٥٥  ص ١٩٩٢ الكويت ٣ القلم ط



القصة املعلمة ١٧٦  

 خرافيـة تفاصـيل به زجمتتا ًمحرف أوا ًصحيح الشعب ذلك أعامق ىف يعيش

 عنـرتة قصـة يـزن،ى ذ بـن سيف قصة هالل،ى بن قصة طروادة، حرب مثل

 )١( شداد بنا

 والحيوان الطري لسان عىل القصة-٣

ى وه،املمتعة بالحكايات األطفال أدب تزودى الت املصادر أهم منى وه

 القصـصى وهـ الصـغار، بنيا ًحب وأشدها رواجا وأكرثها القصص أفضل من

 أقـدم مـنى وه الرئيسية، الشخصيات هام والطري الحيوان فيها ونيكى الت

 بذلك فأصبحت منها واستفاد واستخدمها اإلنسان عرفهاى الت القصة أشكال

 عىلا ًقصص فيحىك وأساطريه خياالته ىف تدخل أنى الطبيع ومن منه، قريبة

 .لسانها

 اصوره أبسط ىفى وه العامل ىف مكان كل ىف القصص هذه وجدت وقد 

 الحيـوان لعـب وقـد املختلفـة، وعاداته الحيوان خصائص لتفسري محاوالت

 ألسـنتهم عىل تسريى الت العامة الحكايات ىف وكذلك األساطري، ىفا ًهاما ًدور

 إظهار إىل يهدف أوى يرما ًأخالقيا ًاتجاه يتجه لون ذلك بعد ظهر ثم أمثاًال

 )٢(.ىأخالق درس تأكيد إىل ويهدف إرشاد أو وعظ أوى تعليم غرض

                                                           
 ٥٥  ص ( ١٩٧٩ ) دراسات ىف أدب األطفال، دمشق:عبد الرازق جعفر )١(
 ٥١عبد الفتاح أبو معال، مصدر سابق ص ) ٢(



 ١٧٧فن التدريس بالقصة  

 أنـواع أقـدم يعـد القصـص مـن النـوع هـذا أن : )١( سـمري أحمد ويرى

 وذيوعـه، عامليتـه ىف يفوقـه أدىب جنس أو لون هناك وليسا ًوجود القصص

 مـن واتخـذ وسـلوكه الحيـوان صـفات مـن عظيمة إفادة اإلنسان أفاد وقد

 القـيم بعـض وقلبـه اإلنسـان عقـل إىل ليقرب تحىكا ًقصص وسلوكه صفاته

 بالقصـص ميلء العرىب والرتاث وغريها والكرم والوفاء الشجاعة مثل واألدب

 ويضـاف باقية زالت وما كثريةى وه والطري الحيوان ألسنة عىل جاءتى الت

 أو املجتمعية التغريات من تغري حدث كلام والطري الحيوان ألسنة عىل إليها

 .العلمية

 والحيـوان الطـري انلسـ عـىل القصص من ًنوعا هناك أن )٢(مظلوم ويرى

 وفيـه ى،واالجتامع السياىس النقد أو الحكمة وباطنه التسلية ظاهره :يكون

 ـحـل ىف واألـسـاليب الـطـرق اـسـتخدام ىف اإلنـسـان ـبـدور الحيواـنـات تـقـوم

 األخطـار لتجنـب الطـرق بعـض تعـرض كام مبارشة، غري بطريقة املشكالت

 حياته ىف بهاى ليهتد والحكم الفضائل إدراك كيفية له وتجسد بها يقعى الت

 ." ودمنة كليلة " كتاب ذلك ومن

                                                           
 عـامن،  ومنـاذج تطبيقيـة، دار املسـرية،أدب األطفال قـراءات نظريـة: سمري أحمد) ١(

 ٧٦ص. ٢٠٠٤
ـوم) ٢( ـرتاث الـعـرىب، : ـسـعد مظـل ـد ـشـوقى، دار اـل ـوان عـن ـة ـعـىل لـسـان الحـي الحكاـي

 ٣٤ص .  ١٩٨٢القاهرة،



القصة املعلمة ١٧٨  

  الشعبية والحكايات القصص-٤

 القصـص مـن نـوع أنهـا القصص لهذه تعريفهم ىف واملربون األدباء يرى

 العامـة ألسـنة وتتناولهـا العصـور، مر عىل األجيال تتناقلها املؤلف مجهولة

 بعد إالا ًشعبي أدبا بحتص ملى وه واملضمون، الشكل ىف التعديل أو باإلضافة

 النـاس أذواق وبـذلتها الروايـة غريتهـاى التـ األخـرية صـورتها إىل وصلت أن

 )١(.الفلكلورا ًأحيان عليها ويطلق العنارص وترتيب واإلضافة بالحذف

 عليهـا يعتمد األطفال، ألدب الرئيسية املصادر من الشعبية القصة وتعد

 منـوذج أو صفة كل الشعبية قصةبال ويقصد ومعارفه خياالته فترثى الطفل

 طويلـةا ًأعوامـ املتعاقبـة األجيال ورثتها املنطوقة أو املكتوبة الحكايات من

 )٢( .واألناشيد لألبطال الحامسية الشعرية القصص تشمل بذلكى وه

 زيـد أىب قصـة العـرىب األدب ىف الشعبية والحكايات القصص أمثلة ومن

 الشـاطر وقصـة وليلـة، ليلـة ألـف ربس،بيـ الظاهر قصة سامل، الزير ،الهالىل

 .الصابر أيوب وقصة حسن،

                                                           
 الطفل وآداب األطفال، مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة: ( ١٩٩٤ )هدى قناوى  ) ١(
العـاديني واسـرتاتيجيات الرتبيـة  األطفـال غـري :( ١٩٩٢ )منـى الحديـدى وآخـرون) ٢(

 ٢٢٦ - ٢٢٥ص . ، دار، القلم الكويت٣الخاصة، ط 



 ١٧٩فن التدريس بالقصة  

 الدينية القصص -٥

 بيـان عـىل وتركز دينه له توضحا ًأمور للطفل ترشحى الت القصصى وه

 أثـر وتظهـر الكون وتدبري الخلق عىل وقدرته وتعاىل سبحانه الخالق عظمة

 والصـحابة  الرسـول قدمهاى الت التضحيات وتبني البرش نفوس ىف اإلميان

 أركـان ترشح كـام مكـان كـل ىف اإلسالمية الدعوة نرش سبيل ىف واملسلمون

 ورسـله وكتبه تعاىل الـلـهب باإلميان الطفل ثقة وتعزز اإلميان وأركان اإلسالم

 الفاضلة املعاىن عىل مبارشة غري بطرق الطفل وتحث اآلخر واليوم ومالئكته

 .الباطـل عىل سيعلو الحق وإن الرش عىل ينترص أن يجب الخري أن له وتبني
)١( 

 عن دافعوا الذين الخالدين واألبطال والرسل األنبياء قصصا ًأيض وتشمل

ـون وـهـذا والعقـيـدة اـلـدين ـارة ـعـىل يعتـمـد القـصـص ـمـن الـل  اإليـحـاء إـث

 الـسـامعني واقـتـداء والتقلـيـد الوجدانـيـة واملـشـاركة والتـعـاطف واالـسـتهواء

 ىف ضـحوا الـذين لألبطـال العليـا املثـل عـرض عىل ويعتمد األبطال بسلوك

 عاليـة مكانـة أيـديهم فبلغـت نحوهـا املقدس واجبهم وأدوا الدعوة سبيل

 أىب بـن سـعد الوليـد، بـن خالـد يـارس، بن عامر رباح، بن بالل هؤالء ومن

 )٢( .وقاص

                                                           
 ٧٥ عبد الفتاح أبو معال، مرجع سابق  ص )١(
 ٢٠٧الطفل وآداب الطفل مرجع سابق ص :  هدى قناوى)٢(
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 والعقائد، العبادات مثل دينية موضوعات يتناول القصص من نوعى وه

 السـاموية، الكتـب الكـريم، القـرآن قصـص الرسـل، ء،األنبيا سري املعامالت،

 أحوال وعقاب، ثواب من لعباده الـلـه أعده وما الدينية األخالق البطوالت،

 الخـري مـن وموقفهـا تعـاىل الـلــهب اإلميـان بقضـية وعالقتهـا السابقة األمم

 )١( .والرش

 ى العلم والخيال العلمية القصص-٦

 العقول فيه تصارعت زمن ىف لقصصا من اللون هذا إىل الحاجة ظهرت

ى العلمـ القصـص إىل املؤلفـون واتجـه حقـائق مـن الكـون ىف ما إىل لتصل

 العلـم سـبيل ليمهـدوا الـعرص واتجاهـات يقـدمون ما بني التالؤم ليحققوا

 لإلنسان ويحققوا واالخرتاع الكشف سرية املستقبل ىف يتابعوا حتى للناشئني

 الرمز استخدام إىل القصص من النوع هذا موضوعات اتجهت وقد سعادته،

 سـامت أو الجغرافيـة الحقائق أوى الطبيع والتاريخ الطبيعة مظاهر لعرض

 بطريقة العلمية بالثقافة وتزويدهمى العلم األطفال اهتامم إلثارة النباتات

  )٢( .شيقة

  التاريخية القصص -٧

 تحـىك ىوه التاريخ، حكايات رسد بواسطة بالحارض املاىض اتصال تؤكد

 ى تنـمــى وـهــ بالـحــارض، شخـصــياتها وتـصــل املاـضــية األـحــداث تـصــور

                                                           
ص .أدب الطفل العرىب، الدار املرصيـة اللبنانيـة، القـاهرة: ( ١٩٩٤ )حسن شحاتة ) ١(

١٠٧ 
 ٢٠٩ - ٢٠٨وى مرجع سابق ص  هدى قنا)٢(
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ى الـوطنى التـاريخ الشـعور تربية ىف الرابطى وه باملاىض باالعتزاز الشعور

 البطـوالت وقصـص والتـاريخ بالوطن الصادق االرتباطى وتنم األطفال، عند

 بينه صلة ويعقدوا املاىض يستحرضوا لىك لألطفال وتروى والدينية، الوطنية

 التقلـيـد ىف والرغـبـة بالتـقـدير األطـفـال عـنـد الـشـعور ُلتنـبـه الـحـارض وـبـني

 فيـه يـؤثر كـام الطفولـة، مرحلـة ىف إلهـام مصدر يعتربان اللذين واملنافسة

 التعـرف ىف يبـدأ العقىل منوه أثناء والطفل الوطن وحب باألبطال اإلعجاب

 للحـارض، أعمـق مفهـ إىل سـبيل املاضـية األشياء أن أساس عىل الحياة عىل

 الشخصـية عـىل والتعـرف املجيـدة األبطال أفعال عىل التعرفى تعن كذلك

 وبطـوالتهم تضـحياتهم ىف تقليـدهم إىل لألطفالا ًدفع وذلك ذاتها البطولية

 .)١(الخطاب بن عمر الفاروق قصة مثل

  الفكاهة قصص- ٨

 تكـون أن يجـب ولكنهـا املضـحكة، الهزلية الحكايات من مجموعةى ه

ى وهـ األشـياء، بـني بالعالقـات العميـق اإلحسـاس من ونابعة مرحةا ًصقص

 صـحة ىف تفيـد وقـد التكرار، درجة إىل ويحبونها لألطفال كبرية فائدة ذات

 االبتدائية الصفوف ىف وخاصة واالسرتخاء الصوت عضالت ومترين ىف الطفل

ـن ـني كفواصــل اســتعاملها وميـك ـدروس ـب ـة اـل ـة العلمـي ـة والنظرـي  املكثـف

 والراحـة بالهـدوء ويشـعرون علـيهم املفـروض املدرس من فيها نيحويسرت

 السـلوك وأمنـاط حقـائق مـن تعلمـه مـا جانب إىل وذلك واملرح والفكاهة
                                                           

  ٦٧عبد الفتاح أبو معال أدب األطفال دراسة وتطبيق مرجع سابق ص ) ١(
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 املهـارة من نوع لديه تكون أن يجب القصص من اللون هذاى وراو الحسن

 )١(.الوجه وتقسيامت والعينني والفم اللسان حركة مثل الرسد ىف

 الحيـاة ىف التنـاقض مـن الناتجة املفارقات عىل فكاهةال قصص وتعتمد

 هـذا وعىل التوتر عنا ًبعيد جو ىفا ًأسلوب املبارش غري اإليحاء وعىلا ًمضمون

 ىف وتشـيع وتفكـريه الطفل خيال تثريى ه بل عابر هزل مبعث ليستى فه

 ىف عقـدتها وتكـون والبسـاطة بالقرص الفكاهة قصص وتتميز البهجة نفسه

 )٢( .النهاية

  املغامرة قصص-٩

 جرمية حول وتدور املغامرات قصص أو البوليسية القصص من نوعى ه

 بـني مـن عـادة وأبطالـه األطفال أدب من نوعى ه أكرث، أو شخص يرتكبها

 عـن الكشـف إىل أبطالـه ويسـعى الرشطـة رجال يساعدون الذين األطفال

 عادة تكونو القصة عقدة تحلى الت األحداث من سلسلة طريق عن الحياة

 )٣( .نهايتها ىف

                                                           
 ١٤٣أدب األطفال قراءات نظرية مرجع سابق ص : سمري أحمد) ١(
 ٧٢عبد الفتاح أبو معال أدب األطفال دراسة وتطبيق مرجع سابق ص ) ٢(
 ١٠٨ -١٠٧أدب الطفل العرىب، مصدر سابق ص : حسن شحاته) ٣(
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 األساسية القصة عنارص

 

 

 )١( :اآلتية األساسية العنارص الطفل قصة وتضم
 املـراد والهـدف القصـة، بناء عليه يقومى الذ األساسى وه" :الفكرة -١

 الفكرة سامت ومن" ،)٢("الشخصيات وتحرك األحداث، تفاعل وراء من بلوغه

ـ ـاى ينبـغـى الـت ـلالط قـصـة ىف مراعاتـه ـ أن ـف ـة مـنـوه خـصـائصى تراـع  وطبيـع

 ومتـده الرذائـل، مـن وتنفـره للفضـائل، تـدعو َّبنـاءة تكون وأن ،)٣("مرحلته

 الـقـدوات إىل وتـشـري ومـنـوه، بناـئـه ىف تـسـهمى الـتـ واملعلوـمـات باملـعـارف

 .)٤(املثىل املعارصة النامذج أو الصالح، السلف من املنشودة

                                                           
دور القصـة الدينيـة ىف تربيـة الطفـل  املجلـة األردنيـة ىف : قاسم نـواف الـربى. د) ١(

 م   ٢٠١٥/ـ  ه١٤٣٦، )٢(، ع )١١(الدراسات اإلسالمية، مج 
 ، اإلسكندرية)منظور اجتامعى نفيس(األدب القصىص للطفل : محمد السيد حالوة )٢(

 .٤٠، ص٢٠٠٣،  )ط.د(، املكتب الجامعى الحديث، 
ملعلامت وأمناء املكتبات وفنية رواية القصة وقراءتها لألطفال :  كامل الدين حسني )٣(

 .٢٤٦، ص)ط.د(ت، .برياض األطفال، لبنان، الدار املرصية اللبنانية، د
أدب الطفـل وثقافتـه وبحوثـه ىف : محمد عبد الرحيم الربيع، وأحمـد عـىل زلـط، )٤(

 .١٥٣ صم١٩٨٨مطابع الجامعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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 القصـة، شخصـيات بهـا تقـومى الت الوقائع مجموعةى وه" :األحداث -٢

 نـسـيج ىف نهايتـهـا، إىل ـبـدايتها ـمـن لـهـا، العاـمـة الفـكـرة ـحـول ـتـدورى والـتـ

 تتسـارع أن تلبـث مـا ثـم التمهيـد، أثنـاء بطيئة تبدأ ماا ًوغالب. )١("متكامل

 – العقـدة إىل تصل حتى القصة حركة منو مع الرصاع بينها وينمو ،اًتدريجي

 الخامتـة إىل الوصـول مـع وتنحـل كشـفتتى التـ – وذروتهـا األحداث قمة

 .)٢(فيها افتعال ال مقنعة منطقية بطريقة والنهاية

 قـراءة متابعة إىل الطفل دفعت ومشوقة متطورة األحداث كانت وكلام

 النهايـة الكتشـافا ًأيضـ الرغبـة فيه وبعثت وفهم، مبتعة سامعها أو القصة

 اإلكثار عدم تحسناملس ومن. الشخصيات مع تتفاعلى وه إليها تفىضى الت

 الـرئيس الحـدث َخط عنه ويضيع حرية، ىف الطفل يقع ال حتى األحداث، من

 أطـواره؛ بـني ويـربط ويتذكره، يسمعه، أو هؤيقر ما فهم يستطيع وحتى. )٣(

 .)٤(مبجمله العمل من والعربة ،الكىل املعنى إىل للوصول

 ىفى الفـنـ البـنـاء عـنـارص ـمـن مـهـم ـعـنرص الشخـصـية" :الشخـصـيات -٣

 تلـك وضـعت أجلهـا مـنى التـ الفكـرة إلبراز مجتمعه تعملى وه القصة،

                                                           
 .١١٦الشيخ، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )١(
 .٤٣حالوة، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )٢(
، دار )دراسـة نظريـة تطبيقيـة(أدب الطفولة واقع وتطلعات : نزار وصفى اللبدى )٣(

 .٤٦،  ص٢٠٠١الكتاب الجامعى، األردن،
 ،٢٠٠١ ومرسحهـم، دار قبـاء،  القـاهرة، قصـص األطفـال: الـلــهمحمد حسن عبد )٤(

 .٩١-٨٩ص
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 عـامل مـن شخصـيات :إىل الجـنس حيـث من الشخصية وتنقسم ،)١("القصة

 مـن وشخصـيات الحيوانيـة، والشخصـيات البرشية، كالشخصيات الشهادة،

 .والشياطني واألشباح، والجان، كاملالئكة، :الغيب عامل

 يطلقى الت الرئيسة؛ الشخصية إىل :الدور حيث من الشخصية وتنقسم"

 بينهـا فـيام تتكامـلى التـ الثانويـة؛ الشخصيات وإىل البطل، شخصية عليها

 .)٢("وصفات وأخالق ترصفات من عنها يصدر وما الرئيسة، الشخصية إلظهار

 فاملجاهد، القصة، طوال تتغري ال دامئة صفة الشخصيات تلك تتبنى وقد

 حتـى القصـة بدايـة منـذ حـالهم عـىل يبقون ص،املخل والصديق والفارس،

 .مسطحة بسيطة شخصيات فتكون نهايتها،

 ـبـل الـسـامع أو للـقـارئ تـبـدو ال معـقـدة نامـيـة شخـصـيات تـكـون وـقـد

 .)٣(معها وتفاعلها القصة، أحداث بتطور وتتطور ،اًتدريجي له تتكشف

 اإلقنـاع فيهـا يتـوافر أن يجب الطفل قصة نجاح ىف الشخصيات ولتساهم"

 مـع والتشـابه" ،)٤("األحـداث مـع والتفاعـل واالنسـجام التنـاقض، عـن والبعد

  التكـوين ورسـم نفسـها، الظـروف تـأثري تحـت وضعت إن الحياة، ىف مثيالتها

 

                                                           
 .٤٤حالوة، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )١(
 .١١٦الشيخ، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )٢(
 .١٦٥الظهار، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )٣(
 .٢٤ص١٩٩٣أساسيات ىف أدب األطفال، الرياض، دار املعارج، : محمود شاكر سعيد )٤(
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 ًنحافة، أو ًبدانة مجسدة الطفل أمام ترى بحيث الشخصية، ومالمح ى،الجسم

. )١("مميـزة خلقيـة خصـائص مـن ذلـك إىل وما ،اًبياض أو سمرًة ،ًاقرص أو طوًال

 من الطفولة فيها تتمثل برشية مناذج وعىل األطفال، من أبطال عىل واالشتامل

 يقـع ال حتـى األسـامء، سـهولة مـع الشخصية، بصفات واإليحاء". )٢(عدة نواح

 .)٣("األخرى الشخصيات أسامء مع لبس ىف الطفل

 زمانـيـةال القـصـة بيئـتـا ـهـام ومكانـهـا القـصـة زـمـان" :واملـكـان الزـمـان -٤

 مـن فـرتة يكـون قد والزمان. حدوثها ومكان القصة وقوع زمانى أ واملكانية،

 البعيد، املاىض الزمن ىفا ًيوم أوا ًأسبوع أو السنة، فصول من فصًال أو التاريخ،

 واسـعة، منطقة ميثل قد املكان أن كام املستقبل، ىف أو الحارض الزمن ىف أو

 .)٤("ًاصغريا ًدراسي فصًال أو قرية، أو مزرعة ميثل كام كبرية، مدينة أو

 لتكـون حـدوثها؛ ومكـان بزمان القصة أحداث ترتبط أنى الرضور ومن

 جـرتى الـذ املكـان وذلـك الزمان، ذلك عن تعبريها ىفا ًوصدق حيوية أكرث

  يتمثلهـا أن الكثـري الخـري من وأمكنة أزمنة وهناك". )٥(فيه أحداثها ووقعت

 

                                                           
 .٢٩ص) ١٩٨٠(القصة والرواية،  دار الفكر،، دمشق : ة  مريدنعزيز )١(
 .٤٧، صحالوة، املرجع السابق نفسه: انظر )٢(
 .٨٨أحمد، املرجع السابق نفسه، ص: انظر )٣(
 .٤٨- ٤٧حالوة، املرجع السابق نفسه، ص:انظر )٤(
، ١٩٩٦،  القـاهرة، )٧ط( مكتبة األنجلو املرصيـة،، ىف أدب األطفال :عىل الحديدى )٥(

 .١٢٣ص
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 املبارك، رمضان وشهر الجمعة، يوم :مثل سنه، حداثة منذ ويتصورها الطفل

. )١("املقدس وبيت املنورة، واملدينة املكرمة، مكة :ومثل الحرام، الحج وشهر

 يدفـعـه أـمـر وـكـل وآدابـهـا، فـضـائلها إىل يتـعـرف أنا ًأيـضـ الـخـري ـمـن وأـنـه

 .بحقها والوفاء لتعظيمها

 واختيار ل،الجم صياغة ىف الكاتب طريقة هو القصة أسلوب" :األسلوب -٥

 املناسـب األسـلوب هـو الجيد واألسلوب". )٢("قصته فكرة عن املعربة الكلامت

 ويظـهـر القـصـة، ـجـو يخـلـقى واـلـذ وشخـصـياتها؛ وأـحـداثها القـصـة ملوـضـوع

ى التـ الرشوط ومـن. )٣ ("له ُسيقدمى الت العمرية الفئة ويالءم فيها، األحاسيس

 :)٤(يأيت ما الطفل قصة أسلوب ىف مراعاتهاى ينبغ

ـوح.أ  ـلوب وـض ـ :األـس ـون أنى ويعـن ـدور ىف يـك ـال مـق ـتيعاب األطـف  اـس

ى اللفظ النسيج كان إذا ذلك وتيسري القصة، فكرة وفهم واأللفاظ، الرتاكيب،

 .والتنميقات الزخارف كرثة منا ًخالي سذاجة، غري منا ًبسيط

                                                           
، )٣ط(الكيالىن، نجيب، أدب األطفال ىف ضـوء اإلسـالم، بـريوت، مؤسسـة الرسـالة،  )١(

 .٧٠ص
 .٩٥سعيد، املرجع السابق نفسه، ص:انظر )٢(
 .١٢٨الحريرى، املرجع السابق نفسه، ص:انظر )٣(
ـاوى)٤( ـة :  ـهـدى محـمـد قـن ـه ىف العملـي ـه وخصائـصـه ووظائـف أدب الطـفـل وحاجاـت

 .١٧٠، ص)١ط(، ٢٠٠٣ويت، مكتبة الفالح، التعليمية، الك
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 ىك لجذبـه وإثارتها، الطفل حواس إيقاظ ىف ويتمثل :األسلوب قوة.ب 

 عمله ثنايا إىل الكاتب انفعاالت بنقل ذلك ويتيرس لقصة،با وينفعل يندمج

 .املناسبة والعبارات بالجمل عنها والتعبري ،القصىص

 ى،لفظ توافق ىف والعبارات الجمل رسيان :ىويعن :األسلوب جامل.ج 

 .ىموسيق واستواء ،صوىت وتأليف

 انتبـاه لجـذب رضوريـة القصـة ىف التشـويق عنـارص :التشويق عنارص -٦

 النهاية، حتى إليها واالستامع لها، قراءته استمرار لضامن ثم القصة، ىلإ الطفل

 .واستعادتها بها االحتفاظ ثم

 التشـويق مصـدر يكـون فقد القصة؛ ىف التشويق مصادر وتتعدد" 

 وقـد ،)وشكلها الصفحة حجم ألوان، رسوم،(ى الفن اإلخراج أسلوب منا ًآتي

 الفكـرة، وعـرض العنـوان، واختيار الكتابة، ىف الكاتب موهبة منا ًآتي يكون

 كـل ىف بثـه عىل الكاتب يحرص أن يجب لكن ذلك، غري منا ًآتي يكون وقد

 .)١ ("عنارصها جميع وىف القصة، مكونات

 أية ىف تقع أن ميكن ولكنها بذاتها واقعة تحمل الى الت التمثيلية والقصة

 لقصةا طريق عن إنه وحيث العصور من عرصى أ وىف اللحظات من لحظة

 األطفال عقول ىف القويم والسلوك العليا واملثل والقيم الفضائل غرس ميكن

 .املسلم الطفل لرتبية صالحة أداة تصبح القصة فإن ،ونفوسهم

                                                           
 .٩١-٢٩، املرجع السابق نفسه، صالـلـهعبد : انظر )١(
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 ؟لألطفال القصصى نستق أين من ولكن 

 املتنافرة ،عنا الغريبة الغربية، النامذج إىل األطفال كتاب يلجأ أالى ينبغ

 وأن " اإلسالمية النامذج من مناذجهم يتخذوا أن يجب اإمن ،وقيمنا ديننا مع

 بصـورة لهـم تـروى أن ميكـن لألطفـال ثريـة مادة الكريم القرآن قصص ىف

 والرحالـة والخلفـاء الصـحابة ومواقـف النبويـة السـرية ىف وكذلك ،مبسطة

 من وغريه )ديزين والت (من أفكارهم استرياد عن الكتابى يغن ما املسلمني

 القـرآن لقصـص متفحصـة نظـرة نظرنـا ولـو "العـامل ىف طفـالاأل أدب تجار

 واألخالقية الروحية بجوانبها اإلسالمية الرتبية أهداف يحقق ما فيها لوجدنا

 القـصـة وتتمـيـز " اـلـخ..… والعلمـيـة والسياـسـية واالقتـصـادية االجتامعـيـةو

ـة ـن القرآنـي ـواها ـع ـوت ـس ـائع بثـب ـة املرسودة، الوـق ـز األداء وعظـم  ،املعـج

 أن كام "رصاحة العربة أو النتيجة بإقرار تتميز كام ،يبارى الى الذ لوبواألس

 لرتبيـة املنشـودة الرتبويـة الغايـات لتحقيقى يكف ما "" الرسول سرية ىف

 .املسلم الطفل

 للقـصـص الرتبوـيـة واالـسـتنتاجات األمثـلـة بـعـض إىل أـشـري أن وأـسـتطيع

 .الحرص ال املثال سبيل عىل املسلم الطفل تربية ىفى الدين

 قصـة ىف فـإن األمانة قيمة الطفل إكساب إىل تهدف الرتبية كانت إذا -

 لعـربة " ريض الــله عنهـا " خديجـة السـيدة أمـوال ىف " " الرسول تجارة

 .وعظة
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 فإن ،والتسامح العفو قيمة الطفل إكساب إىل تهدف الرتبية كانت إذا -

 لغـرس تصـلح يـةثر مادة ،الفتح يوم مكة أهل من "" الرسول موقف ىف

 .األطفال نفوس ىف القيمة هذه

 ىف فـإن ،العمـل حـب عـىل الطفـل تربيـة إىل تهدف الرتبية كانت إذا -

 نفـوس ىف العمـل قيمـة لغـرس تصلح مادة "السالم عليه" نوح سفينة قصة

 .األطفال

 وإعـاملى العلم التفكري عىل الطفل تربية إىل تهدف الرتبية كانت إذا -

 .السمة هذه الطفل يكسب ما "السالم عليه" إبراهيم قصة ىف فإن ،العقل

 الطفـل لرتبية لقصص تصلح مادة من واملتوفر أمثلة مجرد إليه أرشنا ما

 وقصـص الصـحابة وحيـاة املطهـرة النبوية والسنة الكريم القرآن ىف املسلم

 .والكثري الكثري املسلمني للقادة الحربية البطوالت

 مخاطبـة ىف الكبـرية األهميـة ذات يباألسال أحد القصىص العرض ويعد

ا ًمعرفيـا ًتنوع ُيحدث القصىص األسلوب أن كام .اًمع وعقله الطالب وجدان

 عقليـة عمليـات مـن يتخللها وما والحوادث األفكار خالل من الطالب لدى

 .والتقويم والتفسري والتحليل الربط عمليات ىف لديهم

 كـام املتعلمـني، دافعية ةوإثار للتوضيح هام األسلوب هذا أن يخفى وال

 الـتحىل إىل والـدعوة ،السـلوك وتعديل ،االتجاهات نرش ىف ًمهام عامًال يعد

 األطفـال أن ذلـك ،األساسـية املرحلـة أطفـال لدى وبخاصة ،األخالق مبكارم

  ـمـن ـلـديهم ـمـا ـمـع تتفـق ألنـهـا ،مـلـل دون القـصـص إىل االـسـتامع يحبـون
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 ومعايشـة ،نفوسـهم ىف العقيـدة تثبيـت عـىل تساعد أنها كام ،واسع خيال

  .املعرفة وتكامل ،واألخالق القيم

 املعلوـمـات تـقـديم ىف املـسـتخدمة األـسـاليب ـمـن القـصـىص فاألـسـلوب

ا ًونظـر ،وسوره آياته من العديد ىف الكريم القرآن استخدمه وقد ،والحقائق

 وجـل عـز – املوىل نرى البرشية النفس ىف ّالفعال وتأثريها ،القصص ألهمية

 يخاطـب ،) القصـص ( سـورة يسميها الكريم القرآن ىف كاملة سورة يفرد –

ِنَحن نَقص عليـك أحسـن القصـص [ :بقوله  الرسول – وجل عز – املوىل َ ْ َْ ْ َ َُ َُ َْ َ َ ُّ
َمبا أوحينا إليك هذا القـرآَن وإن كُنـَت مـن قبلـه لمـن الَغـافلني  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ َِ ْْ َ َ َ َ َ َ ِ}١٢/٣{ [

 مـن لهـا ما ويدرك ،القصة إىلى الفطر امليل هذا يدرك فاإلسالم.]٣:يوسف[

 الرتبـيـة وـسـائل ـمـن وـسـيلة لتـكـون فيـسـتغلها ،القـلـوب ـعـىل ـسـاحر ـتـأثري

 اسـتخدمهاى التـ واألسـاليب الطرق أقدم من الطريقة هذه وتعد والتقويم

 يتعامـلى التـ العمرية الفئات اختالف عىل والعرب املعلومات لنقل اإلنسان

 )١(.األساسية املرحلة ىف خاصة ،الطالب لتعليم املثىل الطرق منى وه ،معها
 

 

 

 

                                                           
  موقع االستاذ الدكتور أحمد مىك عىل اإلنرتنت)١(
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  استخدام رشوط
 التدريس ىف القصة طريقة

 

 

 الرشوط مـن مجموعـة هناك التدريس ىف القصصية الطريقة الستخدام

 :ىه الطريقة بهده التدريس عند مراعاتها املعلم عىلى ينبغى الت

 .الدرس موضوع نيوب القصة بني ارتباط هناك يكون أن - ١

 .العقىل نضجهم ومستوى التالميذ لعمر مناسبة القصة تكون أن - ٢

 خاللهـا مـن يـتم وحقـائق ومعلومـات أفكـار حول القصة تدور أن - ٣

 .أهداف تحقيق

 تلـك تخـدمى التـ والحـوادث املعلومات مجموعة عىل املعلم تركيز مع

 ويبتعـد الهامة غري التفصيالت إىل التلميذ ذهن ينرصف ال بحيث األهداف،

 .للقصة املحدد الغرض تحقيق عن

 قليلـة القصـة ىف املتضـمنة واملعلومـات والحقائق األفكار تكون أن - ٤

 .الرتكيز وعدم التشتت إىل كرثتهاى تؤد ال حتى
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 ويدفعهم التالميذ انتباه يجذب وشيق سهل بأسلوب القصة تقدم نأ -٥

 .واالهتامم اإلنصات إىل

 إىل تحتـاج الى التـ املواقـف ىف الطريقـة هـذه ملعلـما يستخدم أال - ٦

 .القصة

 وأن ومتتابعـة، متسلسلة القصة إطار ىف املقدمة الحوادث تكون أن - ٧

 .اًحسيا ًتصوير املواقف تصورى الت واملعاىن الحوادث عن تبتعد

 ويسـتعني ،اإلمكـان بقـدر املوقف متثيل أسلوب املعلم يستخدم أن - ٨

 هـذه مـن مقاصـده تحقيق عىل تساعدهى الت املختلفة ةالتعليمي بالوسائل

 . القصة

 التـدريس ىف القصصـية الطريقـة اتبـاع أن يتبني الرشوط هذه ضوء وىف

 مسـتوى مع تتناسبى الت القصص من بقدرا ًمزود املعلم يكون أن يتطلب

 يتضـح كام. املقرر املنهج مبوضوعات وترتبط بها يعملى الت املرحلة تالميذ

 دروس ىف وخاصـة االجتامعيـة املواد ىف تستخدم أن ميكن لطريقةا هذه أن

 .اإلسالمية والرتبية العربية اللغة فروع بعض وىف التاريخ،
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  وفوائدها القصة أهداف
  املدرسة نطاق ىف

 

 

 حقيقـة وأخـربىن أتعلـم، لـىك ثابتـة حقيقة أخربىن" هندية حكمة تقول

 ".الحياة مدىى قلب ىف لتعيش قصة أخربىن ولكن أؤمن، لىك صادقة

 يومنـا حتـى زال وما والتعلم، التعليم أساليب أقدم من القصة أسلوب 

 باسـتخدام البيـت مـن األبوان ويبدأ. اًإبداع وأكرثها األساليب أهم من هذا

 هـو القصـىص الرسد إن حيـث املدرسـة، قبل األطفال لتعليم األسلوب هذا

 خالل من املعرفة لتنظيمى لغو بناءى ه والقصة. للتفكريى الطبيع األسلوب

 والبيئـة الحيـاة عـن ودالالت ٍمعان إليجاد للمتعلمني ونقلها معينة أحداث

 سـياق ىف املختلفـة والخـربات التجارب عىل القصة تشتمل كام. حولهم من

 ضـمن املهمـة والقضـايا التسـاؤالت إثـارة وتـتم معينة، أماكن ضمنى زمن

 .للقارئ معينة رسائل الإليص القصة شخصيات تواجهها رصاعات

 روايـة منى الرتبو الهدف تحديد والتعلم التعليم عملية ىف املهم ومن 

 معينة معلومات نقل يكون قد والهدف. للطلبة تعليمه نود ما وهو القصة،

ا ًمعينـا موقًفـ يتخـذوا بأن الطلبة إقناع أو الحياة من وعرب دروس تعليم أو
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 املناسـبة القصة اختيار يتم بوضوح لهدفا تحديد عىل ًوبناء. ما قضية إزاء

 للمعلـم ميكـن كـام. الـتعلم أهـداف بحسـب معينـة قصة تنظيم إعادة أو

. الصـفية الغرفـة خـارج واسـتمراره الـتعلم لتطـوير إضـافية قراءات اقرتاح

 ألن تعليمهـا؛ سـيتمى التـ واملفاهيم للمبادئ املناسبة القصة اختيار ويجب

 فمن لذلك. بهم الخاصة املفاهيمية نيتهمب حسب القصة سيفرسون الطلبة

 املقصـودة الرسـالة ترسـلى التـ القصـة يختار أن ومسؤوليته املعلم واجب

 .للمتعلمني واملحددة

 ىف القصـة أسـلوب لتوظيف نتيجة تتحققى الت الرتبوية الفوائد ومن * 

 :يىل ما التعليم
 عـىل الدراسـية الحصـة بدايـة ىف توظيفـه عنـد القصة أسلوب يساعد -

ـاه ـجـذب ـارة الطلـبـة انتـب ـاههم وإـث  وتهيـئـتهم اـلـدرس مبوـضـوع انتـب

ـف ـ للموـق ـادةى التعليـم ـتهم وزـي ـتعلم دافعـي ـويقهم لـل ـارة وتـش  وإـث

 للبحـث يحفـزهم مـام لديهم، االكتشاف وحس وتساؤالتهم فضولهم

 .املعلم من جاهزة ألخذها االنتظار دون واملعلومات األجوبة عن

 تكـوين عـىل وتسـاعد الوصـف عـىل والقـدرة الخيـال توسع القصص -

 عـىلى وهـ. األحـداث تسلسل خالل من املفاهيم بني منطقية روابط

 معرفيـة ببنيـة املتعلمـني تزويـد خـالل مـن التـذكر عىل تساعد ذلك

 .التعليمية املادة محتوى تذكر عىل تساعد
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 الطلبـة مـن فكثري النظرية؛ واملبادئ املجردة املفاهيم تدريس تسهيل -

 أسـلوب هنـا ويـأىت. الدراسـية املـادة استيعاب ىف صعوبة يجدون قد

 الطلبـة فهـم لتسـهيل وسلسـة وممتعـة جذابـة طريقة ليوفر القصة

 قصـرية قصـة بروايـة املعلـم يبـدأ فعندما. الدراسية للامدة وتعلمهم

 ويشعر ورشحه، الدرس إىل الدخول َيسهل الدرس مبضمون عالقة ذات

 ـثـم وـمـن لـلـدرس فهمـهـم يـسـهلو الرهـبـة وـتـزول باالرتـيـاح الطلـبـة

 .والقوانني النظريات منا ًتعقيد أكرث تفاصيل إىل االنتقال

 جميـع مـع املعلم تواصل خالل من والطلبة املعلم بني العالقة توثيق -

 مـن غـريه وعـن لـه السـابقة الخربات عن قصص ورواية الصف طلبة

 يخـرب فقـد. وحمـيم ايجـاىبى صـف منـاخ ايجاد إىلى يؤد مام الناس،

 طلبة عن نجاح قصص أو التعلم ىف الخاصة تجاربه عن الطلبة املعلم

 بهـذه الحصـة ابتـداء إن. النجـاح إىل للوصـول ثـابروا وكيـف سابقني

 عـىل ويحـثهم التفاعـل مـن مزيد إىل ويدفعهم الطلبة يلهم القصص

 .وتجاربهم بآرائهم املشاركة

ا ًبعض بعضهم ةالطلب بني العالقة توثيق عىل األسلوب هذا يساعد كام -

 املجتمـع مـع التواصـل وتوثيق الزمرية، التعليمية األنشطة خالل من

 وربـط الحـارض الـزمن من واقعية أحداث عن قصص رواية خالل من

 مـن قصـص روايـة عنـد األصـيلة والقـيم والتقاليـد بالعـادات الطلبة

 .املاىض
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 اآلخـرين النـاس مـع بالتعـاطف الشـعور عـىل القصة أسلوب يساعد -

 بالعامل واالستمتاع التقدير يتعلم الطالب ويجعل األخرى، خلوقاتوامل

 .حوله منى الحقيق

 عنـد واالسـتامع املحادثـة مهـارات تطـوير ىف القصـة أسـلوب يساهم -

 تحسـني عـىل ويعمل اللغات، تعلم ىف أساسيتان مهارتان وهام الطلبة

 .اللغة قواعد إتقان مع للطلبة اللغوية الطالقة

 اإلنسـانية املواد جميع لتعليم األساليب أهم من القصة بأسلو ويعترب 

 . والعلمية

 القصـة أسـلوب لتوظيف للمعلمني مقرتحان عمليان إجراءان يىل وفيام

 :اللغات تعليم ىف

 :اللغوية الرتاكيب تعليم األوىل الطريقة

 الجديـدة، اللغويـة والرتاكيـب بـاملفردات الطلبة بتعريف املعلم يبدأ -

 من بجمل استخدامها خالل من والرتاكيب املفردات هذه تعلم ويعزز

 .بعد فيام القصة فهم لتسهيل القصة

 ويتعمـد الجديـدة، والرتاكيب املفردات باستخدام للقصة املعلم يقدم -

 ويكـون. الطلبـة أذهـان ىف ترسـخ حتى عديدة مرات الرتاكيب إعادة

 .قليلة تفاصيل مع القصة هيكل عىل الطلبة َعرف قد بذلك املعلم

 عـن أسـئلة الطلبـة املعلـم يسـأل ثم منها، أجزاء أو القصة قراءة تتم -

 اللغويـة الرتاكيـب فيهـا يسـتخدمون إجابات منهم ويتوقع التفاصيل

 .الجديدة



القصة املعلمة ١٩٨  

 األدوار لعـب مثـل متنوعـة بأنشـطة القيام عىل الطلبة املعلم يشجع -

 يسـةالرئ األفكـار وتحديـد لهـا آخـر عنـوان واختيـار القصة وتلخيص

ـدروس ـرب واـل ـتفادة، والـع ـع املـس ـتعامل ـم ـتمر االـس ـردات املـس  للمـف

 .الجديدة اللغوية والرتاكيب

 املعلـم يطلـب قـد الجديـدة والرتاكيب املفردات من التمكن وبهدف -

 نفـس عـىلى تحتـو أخـرى قصـة أو القصـة نفـس قـراءة الطلبـة من

 لغة سبنف قصةى أل الحرة بالقراءة لهم يسمح وقد. اللغوية الرتاكيب

 .املعلم قبل من مقرتحة كتب بني منى بيت كواجب التعلم

 ) اإلبداعية الكتابة مع القصة قراءة دمج( الثانية، الطريقة

 .الطلبة عىل القصة من األوىل األسطر بإمالء املعلم يقوم - 

 وردى التـ الشخصـيات لـبعض وصف كتابة الطلبة من املعلم يطلب - 

 .القصة مقدمة ىف ذكرها

 .القصة من التالية الفقرة بإمالء املعلم وميق - 

 بالفقرة ذكره وردى الذ للمكان وصف كتابة الطلبة من املعلم يطلب -

 .القصة من ثالث جزء بإمالء املعلم يقوم - 

 القـراءة متـتى الـذ الحدث أثر عن الكتابة الطلبة من املعلم يطلب - 

 .القصة شخوص عىل عنه
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 الطلبـة وتكليـف القصـة مـن أجـزاء إمالء نيب األنشطة ترتاوح وهكذا -

 .واألحداث للشخوص الخاصني وفهمهم تصورهم عن بالكتابة

 كـام للقصـة النهايـة كتابـة الطلبة من املعلم يطلب القصة نهاية قبل -

 .يحبون

ى التـ الخاصـة قصصـهم للصـف يقـرؤوا أن الطلبـة من املعلم يطلب -

 .بتأليفه الطلبة قام وما بإمالئه املعلم قام ما عىل تشتمل

 األدب مـن التعليميـة للقصـص وثريـة ومتعـددة كثـرية مصادر هنالك 

 والخربات واملجالت والصحف التلفزيون وبرامج الجارية واألحداث والتاريخ

 ملـفـاتهم ىف يـجـدونهاى الـتـ القـصـص بتوثـيـق املعلـمـني وننـصـح. اإلنـسـانية

 موضـوع أو ةملـاد القصـة مناسـبة حـول مبالحظـات ويزودونها وسجالتهم،

 القصـص؛ روايـة ىف الحديثـة التكنولوجيـا مـن االستفادة ميكن كام معينني،

 ذلـك عـن يستعيض وقد القصة، برواية بنفسه املعلم يقوم أالَ املمكن فمن

 مـن االسـتفادة ميكـن كـام. واإلنرتنـت، الكمبيـوتر باسـتخدام األفالم بعرض

 أصـوات أو حيوانـات أصوات أو صوتية مؤثرات بإضافة التكنولوجيا أدوات

 استضـافة ميكـن وكـذلك ذلـك، وغـري الصـور، عـرض أو الطبيعـة من أخرى

 اهـتامم إثـارة ميكـنهم الـذين مـن للطلبة القصص لرواية معينة شخصيات

 أو القصـة مـن أجـزاء روايـة ىف أنفسـهم الطلبـة مشاركة ميكن كام الطلبة،

 )١(.املختلفة والحركات األصوات تقليد

                                                           
    ٢٠١٢-٠١-١٧ -الثالثاء جريدة الرأى، عدد  : خولة هادى )١(
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  بالدرس عالقتها حيث من

 الطلبة عىل التعليمية القصة طرح طرق
 

 

 :هناك طرق عدة لطرح القصة عىل الطالب ومنها

 .مكتملة قصة باستخدام التمهيد -

 الحصـة نهايـة ىف ختامهـا ثـم مكتملـة غـري القصة باستخدام التمهيد -

 .الدراسية

 .املنهج نطاق ىف بقصة االستشهاد طريق عن املعلومة توضيح طريقة -

 .املعلم تأليف من قصة إطار ىف املقرر الدرس عوض -

 خـارج نطـاق ىف الصـف داخـلى تربـو موقـف ىف بالقصة االستشهاد -

 .املنهج

  مكتملة قصة باستخدام التمهيد

 التعلـيم يجعـل أن شـأنه مـن بقصة والتمهيد الطالب انتباه تثري القصة

 افـتح لنـاقو بـني كبري فرق فهناك الدرس أهداف لتحقيق وأدعى متعة أكرث

 :وقولنا الطالب أيها واقرأ كذا صفحة



 ٢٠١فن التدريس بالقصة  

 فيـه يفكـر مبـا الطلبى يلق بأن كفيلة األخرية وهذه ،قصة لكم سأحىك

 إىل ويتحول كيانه بل سمعه، املعلم ليعري الحائط عرض الدرس عن ويشغله

 .جوارحه بكل القصة ليتلقى استشعار قرون

 سـيأىت ملـاى املتلقـ ذهن تهيء أن شأنها من التمهيد ىف الكاملة والقصة

 .عليها املعلم يخطه ما الستيعاب املفتوحة كالصفحة ويصبح بعد فيام

 :الكاملة غري القصة

 يتصـورون املتعلمـني ونـرتك كاملـة غـري قصـة برسد نقـوم أن وطريقتها

 واألفكـار املفـاهيم وترسـخ التـدريب، ىف املحببـة األساليب منى وه الحل،

 أنهـا إال لديـه، والخيال االبتكار ملكةى ووتق املتدرب أذهان ىفى قو بشكل

ى الحقيقـ للمغـزى فهـم وعـدم لـبس هناك صار وإال ،اًجيدا ًإعداد تتطلب

 .منها

  :الكاملة غري القصة مميزات

  املتعلم قبل من الحلول استنتاج -

 .القدرات اكتشاف -

 .األفكار تعدد توضيح -

 . البدائل من العديد عىل الحصول -

  :الكاملة غري القصة أسلوب ىف توفرها الواجب الرشوط

 . واحدة فكرة وتحمل قصرية تكون أن -



القصة املعلمة ٢٠٢  

 .وواضحة هادفة تكون أن -

 .وواقعية املحلية البيئة من نابعة تكون أن -

 .املحىل املجتمع وثقافات تقاليدى تراع أن -

 .املستهدفة الفئات من كبري قطاع تناسب أن -

 .ارةواإلث التشويق عنرص عىلى تحتو أن -

 ذهـن ملـك وقـد الـدرس، ىف املعلم يدخل القصة بنصف التمهيد وبعد

 السـهل مـن حيث ،املغناطيىس التنويم حالة تشبه حالة ىف وجعلهم طالبه،

 رغبـات يشـبع الـدرس نهايـة ىف ثـم إدخالهـا يريـدى الت القيم إدخال عليه

 أن فيخربهم البداية منذ معهم واضحا يكون أو القصة،ى باق برسد التعلمني

ى التـ بالنهايـةى لتنتهـ عليهـا بصـمتهم يضـعون لهـم نهايتها مرتوك القصة

 أكـرث بصفة تصلح الطريقة وهذه متعلم، لكلى الواع العقل نشاط يرتضيها

 اللغويـة الربمجـة اتجاه أنصار ويتبعها التعليم من العليا املراحل طالب مع

 .العصبية



٢٠٣

 الرابع الفصل
بالقصة الرتبية



٢٠٤



 ٢٠٥فن التدريس بالقصة  

 

 هذه إحدى والقصة منوه، مراحل جميع ىف لإلنسان شاملة عملية بيةالرت

 فمهـام عنهـا، االسـتغناء ميكـن الى التـ )الحديثة القدمية( الرتبوية الوسائل

ى فهـ الوسـائل، هـذه رأس عىل القصة تظل ووسائله التعليم فنون تطورت

 امـ خاللـه من ميرر أنى الرتبو يستطيعى الذ األنبوب يشبه مرىئ غري خيط

 هـو القصة أسلوب أن أزعم وأنا مجهود، بأقل ومعلومات قيم من بثه يريد

 .عنها االستغناء للمعلم ميكنال ى الت ًوحديثا ًقدميا الرتبوية األساليب أفضل

 القصـة مـع التعامـل كيفية ىف للمعلمني إرشادات يتناول الفصل وهذا 

 ِّتـيرس ًناجحـة ًقصـة ِّيؤلـف وكيف للطالب، منها يناسب ما وتخري وانتقائها

 .الرتبوية العملية
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 للقصة ًكاتبا املعلم

 

 

 )١( ؟ للقصة الخام املادة عىل أحصل كيف :أوال

 األشياء يكتشفى الذ الطفل بروح الرتبوية القصة كاتب يتمتع أن بد ال

 مـن وكثـري الجـرأة، مـن وكثـري السـذاجة، مـن بكثري األوىل للمرة حوله من

ـ املعرـفـة، ىف الرغـبـة  إـطـالق ـعـن يـكـف وال الـعـابر، ـبـالنظرى يكتـفـ ال هإـن

 إىل يصـل ال ًأبـدا أنـه كـام واللجاجـة، النباهـة مـن قـدر بأقىص التساؤالت

 .الجاهزة اإلجابات تلك تستهويه ال كام ًمتاما.. مقنعة إجابات

 األـشـياء ـعـىل مـيـرى الـعـاد كاإلنـسـان يـكـون أن للكاـتـب ميـكـن ال

 أو االشـتباك، بفـض الجميـع يهتم العراك ىف.. الكرام مرور واألحداث

.. والوجـوه العيـون يتـابع فهو الكاتب؛ إال البليدة املتابعة األقل عىل

 ىف الخــوف يرتصــد.. بشــغف يتابعــه والشــتم الســباب حتــى.. التهديــدات

  ًمشـابها موقًفـا تـذكر رمبـا.. والتسـلط الجـربوت أو والتخاذل والجنب.. العيون 

 

                                                           
 ب، الجمعية الدولية للمرتجمني واللغوين العر:  عبد الرحمن املسعودى)١(

http://www. wata.cc/forums/showthread.php? 
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 بعيدة أو قريبة تكون أن يهم ال.. خاطرة أو قصة بفكرة ذلك إليه أوحى أو

.. تفاصـيله وبكـل أعاملـه أحـد ىف ذاتـه الشجار هذا صور رمبا الحدث، عن

 . الدول رصاع حتى أو السلطة، عىل التنازع فكرة إىل منها قفز ورمبا

 بـل كـاآلخرين بالزحـام يضـيق فـال العامة املواصالت يركب الكاتب إن

 ويـرى وجهه، عىل الريبة وعالمات اللص يرى. .تأمال حوله من الناس يلتهم

 القوى منهك عمله من يعود البسيط العامل ويرى ينهشه، والضيق السائق

... ويـرى... ويرى الحافلة، داخل الزبد تبيع الفالحة ويرى.. العرق كلله وقد

 . عمل ىف يرشع حني عليها يتكئى الت مادته تلك لتكون

.. الشـيخ ّورويـة الطفـل بديهة يكف اخترب" الكتاب أحد نصيحة وحسب

 وكأنـك -حـني كـل- انظرهـا والكائنـات، املخلوقات رؤية عىل قابليتك ّطور

 رشنقـة مـن اخـرج ّيحنطها، األشياء يقتل الرؤية اعتياد... األوىل للمرة تراها

 . "اًمتفردا ًكاتب لتكون ى،والروتينى االعتياد

 فيـه يـرى قـد بـل رثـة،ال ومالبسـه وبطالته قذره الشحاذ ىف يرى ال إنه

 .ًأيضا الفقري وطنه بلى االقتصاد والفساد.. الظامل املجتمع

 ًجميعـا بجوارحـه اإلصـغاء يجيـدى الذ ذاك هو الجيد فالكاتب ًوعامة 

 . ًأيضا والجامد والحيوانات والناس والبرش الطبيعة حوله، ما لكل

  كتب ١٠  اقرأ تكتبها قصة كل قبل :ثانيا

 لـيس وهـذا... القـراءة يعـاود ثـم ويقـرأ يقرأ ثم قرأي أن للكاتب بد ال

.. األخـرى عـن إحـداهاى تغنـ الى التـ املختلفة القراءات املراد لكن ًتكرارا،
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 نقـاط عـىل الوقـوف وقـراءة املعرفـة وقـراءة اإلفـادة وقـراءة املتعة قراءة

 جيـد ناقد هو ثم باألساس، جيد متذوق الجيد الكاتب إن.. والقوة الضعف

 الفنية وبقيمته ما بعمل يعجب حني وهو ى،الفن العمل يفهم كيف يعرف

 تلـك إعطائه ىف أسهمى الذ وما.. عمله ِّيجود أن كاتبه استطاع كيف يعرف

 . القيمة

 الرياضـة ىف القـراءة لكـن فقـط، األدب ىف القـراءة هنا القراءةى تعن ال

 ال رصـيدى هـ اإلنسانية العلوم من ذلك وغري والتاريخ واالقتصاد والسياسة

ى الـذ مـا" :يتساءل قراءته أثناء فإنه فرنىس لكاتب وتبعا لك، يضاف أن بد

 كـوامن ّوحـرك هنـا أثاره ملاذا ؟فيه ّكرههى الذ ما ؟إليه الكتاب هذا ّحبب

 معّقـد، أو سـلس األسـلوب هـل ؟ذاك أسـلوبه املؤلـف انـتهج كيف ؟حزنه

ـبهم ـف ؟واـضـح أم ـم ـم كـي ـاء َّـت ـة الشخـصـيات بـن ـل ،األـحـداث وهندـس  ـه

 وال ظـأم ِتـرو مل وشـاحبة ضـامرةى هـ هـل ٍواف، والرسد مقنعة الحوارات

 )١(. " ؟فضوًال أشبعت

  ؟تقوله أن تريدى الذ ما :ثالثا 

 الهـدف متثـل تقولهـا كلمة لها قصة وكل رسالة، تحمل تربوية قصة كل

 .واملغزى

                                                           
 مصدر سابق:  املسعودى)١(
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 أو اًرأيـ يكـون أن ميكـن اليشء، هذا ماهية يهم ال ،ًاشيئ تقول أن بد ال"

 يكـون أن ميكـن بـل ،"نكتـة" حتى أوا ًتحذير أو دعوة أو فلسفة، أو فكرة،

 ىف ًواضـحا يشء الـال هـذا يكـون أن املهـم لكن …يشء الال هو اليشء هذا

 هدفه، ضاع شاب عن يعرب أن ميكن الكاتب أن إالى نعن وال.. صاحبه ذهن

 شيئاى تعط ال بلغة يكتب أن لذلك الكاتب ويختار الحياة ىف بوصلته وفقد

 الضـياع شـعورى للمتلقـ لينقـل وحـروف كلـامت مـن ًأكوامـا إال تكون وال

 أن يحـاول يكتبـه مـا ألن ؛الكـابوىس بالكاتـبى سم )كافكا( إن.. والتشتت

 ولـيس أعامله، كل حوله دارت ما وهذا وضيق معاناة ىف معه القارئ يرشك

 مـن لـه يـا" ":جينيـه جـان" الفرنىس الكاتب يقول أن من نجاحه عىل أدل

 أراىن منـه واقرتبـت اختربته فكلام هذا، كافكا مع فعله ميكن يشء ال !حزن

 .إليهم الكابوس ونقل قرائه إحباط ىف نجح فالرجل ؛"أكرث عنه أبتعد

 تصـنيف عـن نبتعد أن البد فإننا سيئاا ًهدف للبعض يبدو ذلك أن ورغم

 أهـدافهم ببسـاطة ألنهـا رشيـرة وأهـداف خرية أهداف إىل الكتاب أهداف

 .حيالها أحرار وهم

 مقهى أو منعزلة، ريفية غرفة.. بحر شاطئ عىل أو جبل سفح عند بيت

 ومواصفاته، الكتابة مكان لنوعيةا ًثابتا ًرشط فإن يهم ال …مزدحم ميدان ىف

  مـا طريقـة إنسـان لكـل ألن ببسـاطة. النجـاح يحالفـه ال عقـيم رشط لهـو

ـبه ـر تناـس ـا وتفـج ـده؛ ـم ـالبعض عـن ـرتط ـف ـىل يـش ـه ـع ـا نفـس ـا مكاـن  معيـن

 



القصة املعلمة ٢١٠  

 عظـيام ًوقاصـا دنقـل أمل كـ ًكبريا ًشاعرا إن.. الحافلة ىف يكتب قد والبعض

 السـجائر، علـب أغلفة أظهر عىل يكتبان كانا الـلـه عبد الطاهر يحيى مثل

 بتسجيل ليسارع بجانبه ميىشى الذ الرصيف من ورقة أحدهام التقط ورمبا

 . نصوص من له خطر ما

 ال فيـه، الجلوس لك يحلوى الذ املكان ىف اكتب الواعد ملبدعا أيها وأنت

 الجزئيـة، هـذه مثـل ىف ينصحك ملنا ًانتباه ُتعر وال سبقك ممنا ًأحد ّتقلد

 بزهـور آنيـة وعليـه ومرتـب فخم مكتب عىلا ًجالس إال الكتابة تشرتط فال

 أريكـة عـىلا ًجالسـ إال تكتـب وال. هيكـل حسـنني محمد يفعل كام يانعة،

 عـىل ّترص أو سـكرتريه، عـىل كتبـه إمـالء حسـني لطـه يحلو كان كام ةصلد

 :إال للكتابة تشرتط ملى الت وولف فرجينيا فعلت كام املطبخ ركن ىف الكتابة

ا ًكثـري أن عنهـا يـذكر ما طريف ومن ،"للكتابة ومنضدة وكرسيا منعزال ركنا"

 مل احظالجـ فـإن العكس وعىل القطار، تذاكر حواف عىل سجلته كتبت مام

 .الكتابة من ليتمكن فيها، ويبيت ّالوراقني دكاكني يؤجر حني إال ليبدع يكن

 وتحـت ظـرفى أ ىف فسـيخرج يشء بداخلك كان لو أنه األمر وخالصة 

 الـظـروف ـلـه ووـفـرت فعـلـت فمـهـام يشء هـنـاك يـكـن مل وإذا.. ـضـغطى أ

 )١(.بال ذا شيئاى تجن ولن ستتعبى فصدقن

                                                           
  املصدر السابق )١(



 ٢١١فن التدريس بالقصة  

  ؟دتريى الذى الراو كن :رابعا

 هـوى الـراو يكـون أن فـيمكن ى،الراو حيث من.. مختلفة أنواع للقصة

 ىف وينـام رساويله يلبس البطل، لسان عىل الحديث الكاتب يبدأ كأن البطل

 يعـرج أو الكـالم ىف يتلكـأ. وهواياتـه عاداته وميارس حديثه يتحدث فراشه،

 . ..األمريىك الغرب أفالم مشاهدةى ويهو اللحوم أكل يحب ،أثناءه

ا ًنزيهـا ًمراقبـ يكون أن يعدو ال.. فحسب راوية الكاتب يكون أن وميكن

 ىف يتـدخل أن دون األحـداث، سريا ًمتابع األبطال أو البطل لحركاتا ًوراصد

 البعد ذاك عىلا ًمحافظ. مشورة لهم يقدم والا ًرأي عليهم يفرض فال السياق،

 لكنـه عـنهم، يـبغر إنـه. عـنهم تفصـلهى التـ الدقيقة واملسافة املحسوب

 . بينهم

 وأبطالهـا، القصة كائنات كل روح الكاتب يتقمص أن أيضا املمكن ومن

 تعـدد أو األلسـنة وبجميـع نزعـاتهم مـع ويـدور خلجـاتهم ىف عـام يفصح

 . جاتالـلـه

  ؟قصتكى تنه كيف :اًمساخ

 القـارئ يطالعـه مـا آخـرى هـ فالنهايـة.. كبـري تـأثري لها البليغة النهاية

 أحد إن قلنا إذا نبالغ وال.. فيها جاذبية األكرث اليشء تكون أن كنمي وبالتاىل

 وال أثرها ميتدى التى ه املوفقة والنهاية املوفقة، نهايتها القصة نجاح عنارص أهم

ـا كلـمـة آـخـر ـمـع يتـبـدد ـار.. لـه ـبعض يخـت ـة تـكـون أن اـل ـة النهاـي   آلـمـال مخيـب

 



القصة املعلمة ٢١٢  

 ورغم.. ككل العمل إليه جههيو ملا متاما مغاير اتجاه ىف به تسري بأن القارئ

 كـأن.. خدعهى الذ اللطيف القاص بهذا إعجابا يستبطن فإنه القارئ إحباط

 تكتشـف ثـم والعشق الشوق ومعاىن الغائبة محبوبته عن أحدهم يتحدث

 . أرضه ساقية عن يتحدث أنه النهاية ىف

 ىف االـشـرتاكى املتلـقـ ـمـنى تـسـتدع مفتوـحـة النهاـيـة تـكـون أن وميـكـن

... معه ليتناقش أو ليتمه العمل مع بخياله هو يرسح بأن نهايته دبع العمل

 رمبا بها بدأى الت ذاتهاى ه بجملةى ينه بأن الدائرية النهاية يختار والبعض

 أحـد قالـه مبـا نخـتم أن وميكـن ومـرات، مـرات الحـدث تكرار عىل ليدلل

ّمـر قطعـة القصة خامتة ىفا دامئً للقارئ خبئ" الكتاب  أو بلـةق.. حلـوى أو ُ

 ."له هداياك آخر تكون ـ صغرية ولو ـ مفاجأة له خبئ صفعة،

 مناسبا عنوانا اخرت النهاية ىف. .سابعا

 الـسـامع، أو الـقـارئ يتلقـفـه م وأول األدـيـب يكتـبـه ـمـا آـخـر ـفـالعنوان

 ىف غـاص،العنوان هـذا جذبه فإذا ،العنوان من يبدأ بالنصى املتلق فاهتامم

 ،اهـتامم أدىن اليعـريه فإنـه ،العنوان هذا باههانت تلف مل وإذا ،النص أعامق

 :منها ،الخصائص من مجموعة فيه تتوفر أن يجب والعنوان

 ما ملنتج اإلشهارية اللوحة مبثابة يكون العنوان أن بها واملقصود :اإلثارة 

 وذهنـه القـارئ عقـل عـىل فتسـتحوذ ،العاصفة يسبقى الذ كالصمت تأىت

 .البضاعة هذه ىف يغوص أن الصرب بفارغ فينتظر



 ٢١٣فن التدريس بالقصة  

 فيه يفكر أن يجب يشء فأول القارئ، لذاكرة مستفزا :العنوان يكون أن

ى الـذ هـو الجيـد والعنوان ،نصه عنوان ىف ستوظفى الت اللغة هو الكاتب

 .القارئ نفس ىف التطفل غريزة يثري

 لكـم سـأحىك لطالبـك تقـول كأن الغموض يثري عنوانا تطلق أنى فيكف

 األسـد عـن نسـمع نحن غريب، عنوان فهذ ) رتساملف الكتكوت( قصة اليم

 بـالكتكوت نسـمع مل ولكنـا املفـرتس، النمـر أو املفـرتس القـرش أو املفرتس

 نفـس ىف التطفـل غريـزة يثـري أن كهـذا بسـيط عنوانى يكف أقول املفرتس،

  .القصة مع فيندمج الطالب



القصة املعلمة ٢١٤  

 
 للطفل املوجهة الرتبوية القصة

 

 

 أهـم ّوتعـد اإلنسـان، حيـاة ىف العميـق ابتأثريهـ الطفولـة مرحلـة متتاز

 وصـفاتها، مالمحهـا تتبلـور إذ وأخصـبها، اإلنسانية الشخصية ُّتشكل مراحل

ـا ُوتكتســب ـق فيـه ـري، طراـئ ـاط التفـك ـري الســلوك، وأمـن ـن والكـث ـيم ـم  الـق

ا ًتباعـ أوصـلت الزمن، من ًطويلةا ًعقود إثباتها احتاج ٌحقائق.. واالتجاهات

 برتبيتها االهتامم ازدياد وإىل وتكوينها، الطفلية ةالشخصي طبيعة معرفة إىل

 والجامليـة، واالجتامعيـة والوجدانيـة املعرفيـة الجوانب من متكاملة تربية

 ومسـتوى مستقبلها بأهمية األممى لوعا ًمعيار -االهتامم هذا- بات ٍلدرجة

 ليـةالطف القصـة تـربز لألطفـال، َّاملوجهـة الثقافيـة الرتبيـة إطار وىف.. ِّرقيها

 األسـاليب عـن ّمتميـزة بخصـائص النفرادهـا ذلـك األسـاليب، أهم كإحدى

 أفكـار منظومـة ىف التـأثري عىل الكبرية وملقدرتها األخرى، الثقافية واألشكال

 )١(. ومشاعره الطفل

                                                           
مجلـة سياسـية ثقافيـة عامـة، أربيـل، (مجلـة الحـوار، : عبد املجيد إبراهيم قاسم) ١(

 ٢٠١٤ يوليو، ١١كردستان العراق عدد الجمعة، 



 ٢١٥فن التدريس بالقصة  

 
 الطفلية القصة مفهوم

 

 
 

 عـىل يقـوم خاصـة، فنيـة مقومات ميتلك ٍراق، أدىب ٌّفن :الطفلية القصة

 كالهام، أو الخيال، أو الواقع من مستوحاة املرتابطة، لحوادثا من مجموعة

 لنهايـة تـفىض شـتى، إنسـانية ًقـيام ِّومتثـل ومكانيـة، زمانيـة بيئـة ىف تدور

 َّمحببـة، تعليميـة تربويـة وسـيلة األطفـال وقصـة. ِّخـرية تكون أن َّيتوجب

 وإشـباع جمهـوره، نفـوس ىف اإليجابيـة واالتجاهـات القيم غرس إىل تهدف

 خيـاالتهم، وإثـارة مـداركهم توسيع ىف واإلسهام النفسية، احتياجاتهم بعض

ُّويعـد. واالستكشاف املغامرة ىف مليولهم واالستجابة  فنـون أبـرز ّالفـن هـذا ُ

ى اإلبـداع النتـاج من نسبة بأعىل يستأثر إذ.. اًانتشار وأكرثها األطفال، أدب

 األدبيـة الفنـون إىلا ًقياسـ لـديهم األوىل باملنزلـة ويحظـى لألطفال، َّاملوجه

ِّيعرفها. األخرى الطفلية   :بأنها »الفيصلى روح سمر« الباحث ُ

 حكايـة ُّيضـم لعاملـه، مالئم الطفل، إىل َّموجه ،قصىصى نرث أدىب ٌجنس"

 األفعـال، واضـحة شخصياتها َّمعني، طول أو َّمحدد موضوع لها ليس شائقة،



القصة املعلمة ٢١٦  

ى ذ مغزى عن ِّوتعرب ضمنية، قيمة تطرح الطفل، معجم من مستمدة لغتها

 )١( "الطفل نفس علم من مستمد ى،تربو أساس

 وأهدافها األطفال قصص أهمية

 ميلـؤه والخياالت، باألحالم ُّيضج ٌوعامل والحركة، الحيوية من طاقاتى ه

ـه والشخـصـيات، ّبالتـصـورات واالنبـهـار االستكـشـاف ُّوـحـب الفـضـول  والوـل

 ّوميزات، ُخصائص الطفلية وللقصة. الطفولة إنها.. املجهول وارتياد باملغامرة

ا ًعاملـ ِّتهيـئ إذ لطبيعتهـا، واالسـتجابة الطفولـة، عـامل دخـول بواسطتها نستطيع

ًمتنوعا ًساحر  يتوقـون بهـا، يشغفون تراهم لذا انفعاالتها، ّوتنوع الطفولة سحر ؛اِّ

 لقصـةا اكتسـبت هنا ومن أبطالها، مع ويتفاعلون بأحداثها، يندمجون لسامعها،

 تربويـة وسـيلة القصـة" :نجـار نـزار الكاتـب يقول. األطفال عىل الساحر تأثريها

 ورسعـة الخاطفة واإلضاءات الرتميز عىل يعتمد ،ذىك ّملاح ٌفن.. ّفن ىوه ناجحة،

.. األدبية األجناس من غريها عىل األطفال أدب ىف القصة َّتفوقت ولذلك االلتقاط،

 نحـو يجذبهما عميًق ًنداء داخلهم ىف ّإن الجامل، ّتذوق مبيزة َّيتمتعون واألطفال

ـل، ـذلك الجمـي ـديهم ـك ـوق ـل ـام ٌـت ـة، ىللتـس ـة وإىل والبطوـل ـامرة املعرـف   واملـغ

 

                                                           
قف األدىب، مجلة أدبيـة شـهرية، بدايات قصة األطفال ىف سورية،املو: محمد قرانيا) ١(

سـمر روحـى "عـن / ٥٦، ص .٤١٤تصدر عن اتحـاد الكتـاب العـرب بدمشـق، العـدد 
 ١٩٨٨ عام ٢٠٨الشكل الفنى لقصة الطفل ىف سورية، املوقف األدىب، العدد " الفيصل



 ٢١٧فن التدريس بالقصة  

 تجعـل القصـة.. الـذوق ذلك وتحقِّق التوق، هذا ُتشبع والقصة.. واالنطالق

  .)١(  "أحداثها وسحر أسلوبها، بساطة بفضل بالفن، االتصال عىل قادرين األطفال

 األطفـال، خـرباتى ُتـرثى فه ناجحة، تثقيفية تربوية أداة األطفال قصة

 باملعـارف ِّتـزودهمى وه.. اإليجابية االتجاهات وتكسبهم مهاراتهم،ى ّوتنم

ـات ـائق واملعلوـم ـن والحـق ـة ـع ـاة، الطبيـع ـم والحـي ـىل ُوتطلعـه ـات ـع  البيـئ

 التعبريية تهمقدراى ّوتنم بأساليبها، وترقى لغتهمى ُترث أنها كام. االجتامعية

 النمـو ىف فعـال ٌدور الطفليـة وللقصـة. واالحتياجـات واملشاعر األفكار عن

 والتنفيس عنه، التوتر وتخفيف انفعاالته، ضبط خالل من للطفل، االنفعاىل

 وبعـض النفسـية، واألمراض املشكالت، بعض ومعالجة املكبوتة، رغباته عن

 وأمنـاط عالقـات لتكـريس جيـدة وسـيلةا ًأيضى وه. لديه اللفظية العيوب

 عـىل قدراتـهى تنمـى الت االتجاهات وتعزيز الطفل، حياة ىف إيجابية سلوك

 َّعـدة، وترفيهيـة ترويحية أهداف تحقيق إىل تهدف كام. املشكالت مواجهة

 املتعـة مـن قسـط وتـوفري والحركـة، اللعـب إىل الطفولـة مليول واالستجابة

 .ةوالرتاب الروتني أجواء وتبديد والرتفيه،

 ُّالتعلـق شـديدو األطفـال أن ُيالحـظ « :ىالهيتـ نعـامنى هاد. د يقول 

 أجوائهـا، ىف ِّويحلقـون بشغف، يقرؤونها أو إليها يستمعون وهم بالقصص،

                                                           
  املرجع السابق  )١(



القصة املعلمة ٢١٨  

 خاللها من ّويتخطون أخيلة، من فيها مبا َّويتشبعون أبطالها، مع ويتجاوبون

 االتجـاه إىل حروس ورقة بلطف تقودهم وأنهاا ًخصوص.. االعتيادية أجوائهم

 ى،ترويحـ نشـاط ىف للرتفيـها ًفرصـ لهـم تـوفر أنهـا إىل إضافة. تحملهى الذ

 واألمزـجـة املـشـاعر مختـلـف ريضـتـى فـهـ ـلـذا اللـعـب، إىل مـيـولهم وتـشـبع

  )١(. »والقيم واألفكار للحياة مرسحة عملية باعتبارها واألخيلة، واملدارك

 وخصائصها الطفلية القصة عنارص

 وقصـة املتآلفة، العنارص من ومجموعة ومضمون، شكٌل -اًعموم- القصة

 مـن الكثـري ىف بالخصوصـية تتسم أنها إال اإلطار، هذا عن تخرج ال األطفال

 الحبكة، الحدث، الفكرة، :ىف األساسية األطفال قصة عنارص وتتمثل. جوانبها

 )٢(. املكانية والبيئة الزمانية، والبيئة األسلوب، الحوار، الشخصية،

 ُوتطرح إطارها، ىف القصة أحداثى تجر :الرئيسة الفكرة أو وضوعامل )١

ى هـ الجيـدة والقصة.. ومغزاها معانيها ىف َّوتتمثل خاللها، من املوضوعات

  إيحـاءات عـرب والجـامل، والخـري ّالحـق إىل وتدعو اإليجابية، الفكرة تحملى الت
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يها، قدرات تحرتم  :)١(»الكـيالين بنجيـ«. د يقـول. يجـب كـام وتالمئهـا متلقِّ

 .ًااعتباط أو ارتجاًال َّتترصف ال والشخصيات ،اًعشوائي ينطلق ال الحدث

 عـن.. معنـى عـنا ًتعبـري أو ،ًاهـدف القصة ىف وسكنة حركة كل وراء إن 

 هـو ،"الفكـرة" واملوضـوع الشـكل بـنيى الفنـ والتوازن موضوع، عن فكرة،

 . القصة لكاتب ّالحساسة املعادلة

 ومراعيـة الطفـل، نضـج ملستوى مناسبة تكون أن :رةالفك خصائص أهم

 مواضـيع تتنـاول وأن. واالجتامعيـة والوجدانية واللغوية الثقافية ملستوياته

 لـه ِّتقـدم وأن. اهتامماتـه دائرة ىف ُّتصبا ًأمور وتعالج عامله، من مستمدًة

ًتصور  ىلعـ باعثة أو ساذجة، الفكرة تكون وأال. الحياة عنا ًوصحيحا ًواقعيا ّ

 . امللل عىل تبعث فرعية تفصيالت ىف ُمغرقة أو رعب، أو ٍخوف

ـد :الـحـدث )٢ ـة ُّيـع ـة مبثاـب ـ الخلفـي ـقى الـت ـا تنبـث ـار عنـه  َّوتـصـور األفـك

 واملرتابطـة، املتسلسـلة الوقـائع مجمـوعى هـ الفنية الحادثة.. الشخصيات

 القصـة حـوادث ِّتؤلـف". محكمى فن إطار ىف القصة أفكار حول تدورى الت

 دون ويـرتابط ومنساب، ومتناسق متسلسل شكل ىف لها، البناىئ النسيج منا ًجزء

 أنفسـهم األطفـال يجـد عقـدة أو مشـكلة وتتأزم ،اًمع لتتكامل حشو أو افتعال

 يتسـم أن :الحـدث خصـائص مـن. )٢( "الحـل عـىل للوقـوف ٍشـوق ىف إزاءها

                                                           
أدب الطفل ىف ضوء اإلسالم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، عام : نجيب الكيالىن )١(

 هـ ١٤١٩
 ١٧٣مصدر سابق، ص :  هادى نعامن الهيتى)٢(
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ٌتصور للطفل أمكنة؛ ىفى يجر وأن والتفاعل، َّالحية والحركة الكاىف بالوضوح ّ 

ًمبالغ أو الطويلة، ُّالتفرعات ىفا ًمغرق يكون وأال. عنها ٍكاف  عىل الخروج ىفا ِ

 . مألوف هو

 ـعـرض وأـسـلوب وتطويرـهـا، الـحـوادث ترتـيـب ُّـفـن :والحبـكـة البـنـاء )٣

 مرتابطـة تكـون بحيـث. .ىومنطقى طبيع تسلسل ىف والشخصيات الوقائع

 القصـة ىف الحبكـة متثـل. األجـزاء ةمتامسـك وحـدة يجعلها ،اًمنطقيا ًارتباط

 الشخصـيات، َّوتتحـرك األخـرى، والوقائع والحوادث الفكرة فيها تنمو َّقمة؛

 إىل الطفـل يدفع مام وبنائها، القصة بنسيج ميسك منظور، غريا ًخيط ِّمؤلفة

 أو تخيًال أوا ًتفكري يستلزم الخيط ذلك ألن إليها، االستامع أو قراءتها، متابعة

 وبسـيطة محكمـة، تكـون أن :رشوطهـا من. )١( كلها هذه يستلزم أو ،ًاتذكُّر

 مفتعلة، غري وشخصيات مرتابطة، ومواقف حوادث عىل تقوم وأن وواضحة،

 . املكان أو الزمان غري أشياء تجمعها

 رشوط مـن رئـيىس ٌورشط ّالقصـة، بنـاء ىف أسـاىس عنرص :الشخصية) ٤

 مزايـا الطفـل قصـة ىف شخصـيةولل.. القصـة ىف باألحـداث تقوم إذ نجاحها،

 املولعـة طبيعتـه بحكـم الطفل، جذب عىل االستثنائية املقدرة أهمها ّعدة،

 ". ونوازعـه مليولـه إرضـاء من تتيحه وملا وتقليدها، الشخصيات باستكشاف

  األطـفـال تجـعـل بـشـكل واألفـكـار، املواـقـف القـصـة ىف الشخـصـيات ِّتجـسـد
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 األمـر ويصـل ،اعطًفـ أوا ًنفـور أوا ًقـتعل إزاءهـا،ى العاطف املوقف َّيتخذون

 ويفرحـون لحـزنهم، فيحزنـون األبطـال، مع الوجداىن ُّالتقمص إىل باألطفال

 امـرأة أو رجـًال أو طفًال تكون قد األطفال قصة ىف والشخصية. )١( "لفرحهم

 كأن ،ًاطائر أوا ًحيوان تكون فقد ،ًاإنسان تكون أن بالرضورة ليس كام عجوز،

 شجرة، أو زهرة تكون كأن ؛ًانبات تكون أو حاممة، أو سلحفاة أو َّقطة تكون

 أكـرث ومـن. جـبًال أو سـحابة أوا ًنهـر تكـون كأن الطبيعة؛ مظاهر إحدى أو

 :ىالهاشـم الـدين نـور يـرى كـام ويحبهـا، الطفل، يهواهاى الت الشخصيات

 بالـذكاء َّوتتسـم األخطـار، ّتتحـدىى الت الجريئة املغامرة الشخصياتى ه«

 خصـائص أهـم أمـا. واالنطـالق الحريـة ِّوحب والطموح، واملرح شجاعةوال

 مالمئة نفسه، إىل قريبة للطفل، مألوفة تكون أن :األطفال قصة ىف الشخصية

 ـبـالقيم مـشـبعة تـكـون وأن والـتـأثري، اإلقـنـاع ـعـىل ـقـادرة وتـكـون. لثقافـتـه

 جاعةبالشـ تتصـف وأن.. واضـحة أخالقيـة قـيم عىل ّودالة العليا، اإلنسانية

 ىف مبـالغ وغـري املطلقـة، املثاليـة عن وبعيدة واإليثار، الخري ِّوحب واإلقدام

ِّتشـتت ّحـد إىلا ًكبـري الشخصـيات عدد يكون أال :ًاأخري. وإمكاناتها قدراتها ُ 

 .»تركيزه ُوتضعف الطفل أفكار

 وحوادثهـا القصـة فكـرة عـن ّيعـربى الـذى الفن البناء هو :األسلوب )٥

  ـعـىل األـسـلوب ِّمـيـزات وأـهـم. وـجـامل ورـصـانة سالـسـة بـكـل وشخـصـياتها،
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 طـوال للطفـل،ى الفكر التفاعل إثارة عىل املقدرة أو التشويق، هو اإلطالق

 ويتحـقـق.. املـجـال ـهـذا ىف الكاـتـب لـقـدرات ّاملـحـك ُّيـعـد إذ القـصـة، زـمـن

 :وأهمهـا ِّومقوماتهـا، القصة عنارص كّل تطال ّعدة أمور خالل من التشويق

 استخدام وحسن الدهشة، مشاهد ىف والتنويع والجاملية، الوضوحو اإلحكام

 إىل ُّميتـد إمنـا ذلك، عىل التشويق يتوقف وال.. الفنية والصور والخيال اللغة

 :كياىل نجيب الكاتب يقول. القصة ىف الشكليةى النواح

 للقصـة، الطفـل قـراءة ىف ًحاسـاما ًدور -العـام مبعناه- التشويق يلعب"

ِّتشكلى الذ الكتاب بغالف يبدأ ُّوأظنه  الطفـل يـدفع ،ًابرصي ًإغواء جامليته ُ

 إىل.. األوىل األسـطر جاذبية ثم العنوان، دور يأىت ذلك بعد إليه، يده ِّمد إىل

 خصـائص أهـم مـن. )الـنص داخل من النابع األعمق التشويق إىل نصل أن

 الطفـل ومنـ ملسـتوى واملناسـبة البسيطة اللغة :الطفلية القصة ىف األسلوب

 الرشـيقة، والعبـارات القصرية، والجمل السلسلة، والرتاكيب له، ُتكتبى الذ

 أن :اًأيضـ األسـلوب سـامت ومـن )١(.ىاللغو قاموسه من املستقاة واأللفاظ

ـ يـكـون ـد والغـمـوض، التعقـيـد ـمـنا ًخالـي  والـسـذاجة الـسـطحية ـعـنا ًبعـي

 واسـتخدام قـيم،ال عـن اإلفصـاح ىف املقصـود التوجيه يعتمد وأال ُّوالتكلف،

 جانـب إىل الخيـال، إلثارة الشفافة والرمزية اإلثارة، بهدف املفاجأةى عنرص

 . واملألوفة املحسوسة الفنية الصور
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 الطفـل ملسـتوى والرتاكيـب األلفـاظ مالمئـة ىف األسلوب وضوح َّويتمثل

 عىل األسلوب قدرة ىف القوة َّوتتمثل .املعاىن عن الدقيق التعبري وىف ى،اللغو

 نقـل طريـق عـن بالقصـة ينـدمج ىك وجذبه، وإثارته الطفل حواس يقاظإ

 والذهنيـة ِّالحسية الصور وتكوين ،القصىص عمله ثنايا ىف الكاتب انفعاالت

 صـوىت وتـآلفى نغمـ توافق ىف رسيانه ىف األسلوب جامل َّويتمثل. املناسبة

 .ىموسيق واستواء

 األـحـداث، ـضـمنهامى تـجـر اللـتـان البيئـتـان وـهـام :واملـكـان الزـمـان) ٧

 التاريخيـة املراحـل أو املرحلـة :الزمانيـة بالبيئـةى ونعن. الشخوص َّوتتحرك

 عـرب األطفـال تنقل الزمان، أبعاد ِّبتخطيها القصص(. األحداث ِّتصورهاى الت

 أبعـاد وبتخطيهـا. املسـتقبل إىل الحـارض بهم تتجاوز كام املختلفة، الدهور

 الخربة نطاق خارج وأجواء، وشخصيات حوادث أمام األطفال تجعل املكان،

 ـعـوامل ىف الخـيـال أجنـحـة ـعـىل الطوـفـان لـهـم ِّوتهـيـئ لألطـفـال، الشخـصـية

ى تجـرى الـذ الجغـراىف املحـيط :بهـا فنقصد املكانية، البيئة أما. )١()مختلفة

 ىف وللطفـل،. الطبيعـة ىف أو حديقـة، مدرسـة، منـزل، :القصـة أحداث فيها

 ميكن ال -هنا- واملكان. للزمان إدراكه من للمكان أوضح إدراك األوىل، ِّسنيه

 محمـد. د يقـول. الكبـار قصة ىف كام َّمعينة، بتفاصيل إلزامه أو بحدود، تقييده
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 ـحـدود، ـبـال واألرض َّمتـسـع، األطـفـال قـصـص ىف ِّالحـيـز« :)١( قـنـديل اـملـنىس

 بـالخرائط يعرتف ال األطفال قصص ىف فاملكان للتشكيل،ا ًدوم قابل والواقع

 أدبى تعطـى والتـ ّالضـيقة، املحليـة التفاصـيل بتلـك يلتـزم وال املرسومة،

ـار ـه الكـب ـا واملـكـان األساـسـية، قيمـت ـوهم، الواـقـع ـبـني ـمـا مـسـاحة هـن  واـل

 . »التضاريس ملنطق تخضع ال والجغرافيا

 أن :ومنـهـا الفنيـة، الخـصـائص الطفليـة، القـصـة خصـائص جمـلـة ومـن 

 السـيام- ّجذابة تعبريية رسوم أو ،واضحة صور عىل القصىص العملى يحتو

 الطفـل، تجـذب لوحـة ّالـنص مـع ّتشـكل إذ -الطفولـة مـن األوىل املرحلة

 إثـراء ىفا ًكبـريا ًدور والرسـوم للصـور أن كـام. وخياله عقله إلشغال وتدعوه

 للمطبـوعى الفنـ اإلخـراج نـنىس وال. أجزائها وترتيب أفكارها وربط القصة

 ى،الـبرص اإلغـراء للطفـل يحّقـق ،اًورضوريـا ًهامـا ًأمـر ُّيعدى الذ ،القصىص

 وجاذبيتـه، الغـالف أناقـة مراعـاة :خـالل مـن املتعـة، مـنا ًجـو له ويخلق

 املطبـوع حجـم إىل ووصـوًال واألسـطر، الكلـامت ترتيـب الحروف، ووضوح

 )٢(»نجــار نــزار« يقــول. التجليــد ونــوع الطباعــة، ومســتوى املناســب،

 ،اًمـعـ والخـيـال الواـقـع ىف َّتتـحـركى الـتـ ىـهـ ،احقًــ الناجـحـة القـصـص إن" :

  براـعـة إىل تجـمـع واألـلـوان، الـظـالل لـهـا وترـسـم الطفوـلـة، أـحـالم ـتـداعب

                                                           
ىب الشـهرى، مشـكالت الكتابـة للطفـل العـرىب، كتـاب العـر: ّ مجموعة من الكتاب)١(

  ٤٧، ص ٢٠٠٢ثقافة الطفل العرىب كتوبر "أ/ ترشين األول/ ٥٠/الكتاب 
 ١٦، ص ١٩٩٤ّدراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ..  ىف أدب األطفال)٢(
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ـارة، ىف ُّالتلـطـف القـصـص، ـة العـب ـف، ىف والدـق ـامل املوـق ـورة، ىف والـج  الـص

  ."الهدف ىف والوضوح

 القصـص الحكايـات، :منهـا عـدة،ا ًأنواعـ األطفـال قصـص وتشـمل هذا

 قصـص واملغـامرة، البطولـة قصـص ِالسـري، قصـص الحيوان، صقص الرتاثية،

 الدينيـة، القصـص الفكاهة، قصص ى،التاريخ الخيال قصص ى،العلم الخيال

 ُيعتمـدا ًثابتا ًمعيار ليس التصنيف هذا أن إال.. وغريها االجتامعية، القصص

 .األطفال قصص تقسيم ىف عليه

 عـىل االعـتامد يصعب« :هبأن "األطفال ثقافة" َمؤلفه ىفى الهيت ويرصح 

 املوضوع، حسب تقسيامت نجد لذا األطفال، قصص تقسيم ىف واحد معيار

 التفسـري لكـن.. الخيال أو بالواقع عالقتها حسب أو الشخصيات، حسب أو

 حيـوان، وقصـص وخرافـات، حكايـات :إىل ِّيقسـمهاى الـذ هوا ًشيوع األكرث

 ى،تـاريخ لخيـا وقصـص ى،علمـ خيـال وقصـص ومغـامرة، بطولة وقصص

 . »فكاهة وقصص

 القصـىص الرسد( :ىيعنـ األطفـال، قصص أنواع من هام ٌنوع والحكايات

 الحـديث، مبفهومهـا القصـة عـن تختلـف بذلكى وه ،)الناس يتناقلهى الذ

  أن ـحـني ىف ى،الشعـبــ ـبـاألدب ـمـرتبطى ـشـفه ـطـابع ذات األـصـل ىف بأنـهـا
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 الحكايـة مـن واعهاأن بعض ىف مستمدة تكون وقد فرد، لكاتب نتاج القصة

 .)١( صوان أحمد يرى كام واألسطورة،

- متتـازى وهـ خرافيـة،ى هـ مـا ومنهـا شعبية،ى ه ما الحكايات ومن 

 والحكايـة. نفسـه الوقـت ىف والعميـقى الـرث واملضـمون بالبساطة -اًعموم

 من كبري عدد رضب حاصل ألنه مؤلف، له ليس قصىص نوع" :ىه الشعبية

 أو فيـه ِّيحـورون أو الرواة عليهى يضفى الذ ى،فهالش القصىص الرسد ألوان

 .)٢( "الجامعة شخصية من جوانب عن ِّيعرب وهو منه، يقتطعون

 أهميتهـا وعـن. للطفـل َّاملقدمـة األدبيـة األنواع أقدم النوع هذا ُّويعد 

 القـول أمكن«:)٣(ى الهيت يقول العصور، عرب األطفال لقصص كمنهل ودورها

 أفـكـار الـشـعبية الحكاـيـات ـمـن اـسـتمدوا األطـفـال، ّقـصـاىص ـمـنا ًكـثـري إن

 بأبطالهـا ُوسـعدوا األطفـال، نفـوس ىف ًهـوى القصص تلك والقت قصصهم،

 ىف- َّتـترصفى الت بالحيوانات وأنسوا قيود، أو حواجز دون َّيتحركون الذين

ًترصف -الغالب  وبـاألدوات وتضـحك، وتطـري َّتتحـركى التـ وبالنباتات ،ًاإنسانيا ُّ

 الحكايـات هـذه وأثـارت. .ىوتغنـ الطبـول وتقـرع وتجـيء تروحى الت الجامدة

 العـدل، أو الصـدق أو البطولـة أو التضـحية أجـواء وسـط األطفـال مشاعر

 .»واألرشار الرش ويخذل واألخيار، الخري ينترص حيث

                                                           
 ١٢٠مدخل إىل مصطلحات أدب األطفال وثقافتهم، العدد : الجندى املسلم" مجلة )١(

 ٢٠٠٥عام 
 ١٧٥صدر سابق، ص  هادى نعامن الهيتى،  م)٢(
 ١٧٧املصدر السابق، ص  )٣(
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 قبل من كبرية، بجاذبية تحظى األنسنة وأسلوب الحيوان، قصص أن كام 

 .املجال هذا كُتب ما أهم من »ودمنة كليلة« كتاب ُّويعد األطفال، جموع

 وحـدهم األطفـال عىل التدريس مجال ىف تقترص ال القصة أن والحقيقة

 العربيـة اللغـة فـروع أحد أنها من ذلك عىل أدل وليس األعامر؛ جميع إمنا

 اللغـات خاصـة الدراسية املواد بعض جفاف كرس ىف أسهمتى الت املشوقة

 البرشية التنمية مدربو عليها يعتمدى الت الركائز حدأ أنها عن فضًال األخرى،

 .والفكرة القيمة وغرس املعلومة إيصال سهلتى الت
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 اًوعربيا ًعاملي األطفال قصص أعالم أبرز

 

 

 »بـريول شـارل« للفـرنىس "وزةاإل األم" كتـاب َّبأن الباحثني من ٌكثري يرى

ًخصيصـ كتبت قصصية مجموعة أول كان ١٦٩٧  بدايـة َّوشـكلت ،لألطفـالا ِّ

 شـعبية حكايـات الكتاب َّتضمن. لهم الكتابة ّتطور تاريخ ىف جديدة مرحلة

 اـلـرداء ذات" ،"الـنـائم الـجـامل" ،"ـسـندريال" أـشـهرها ،الـفـرنىس الرـيـف ـمـن

 . َّالعاملية األطفال أدب كالسيكيات أهم ،"األحمر

ـا وىف  األطـفـال" حكاـيـات أـصـدرا الـلـذان »ـغـريم األـخـوان« ظـهـر أملانـي

 َّوـضــمت ،١٨١٤ الـثــاىن الـجــزء ـثــم ،١٨١٢ ـعــام األول الـجــزء "والبـيــوت

ـان ـ ـمـن أـكـرث املجموعـت ـة،ى مئـت ـات ـمـن مـسـتمدة حكاـي ـة الحكاـي  األملانـي

 ىف ّهـذبها أن بعـد لألبنـاء، اآلبـاء يحكيهـا كـانى التـ القدميـة، الفولكلورية

 . "النامئة األمرية" ،"الرشيرة الساحرة" ،"والذئب ليىل" :ومنها أسلوبها،

ًمتيز واألكرث الثالثة، الفارقة والعالمة  كان األطفال، قصص كتابة تاريخ ىفا ُّ

ـدامنرىك ـذ ،»أندرـسـن كريـسـتيان ـهـانز« اـل َّـعـدى اـل ـد ُ ـال أدب راـئ   ىف األطـف

ـا، ـيح اـلـبط ـفـرخ" كـتـب. الـعـامل ىف ـشـهرة واألـكـرث أوروـب   ،١٨٤٦ ـعـام "القـب
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 الحـديث النـوع هـذا - األطفال أدب أدخلتى الت القصص، من والعرشات

 . اًجديدا ًعهد -األدب من

 إىل ُترجمـت أن بعـد اليـوم، حتـى األطفـال بني تتداول قصصه تزال وال

 األمرية"و ،"األحمر الحذاء" ،"الصغرية َّالحورية" :ومنها العامل، لغات من ٍكثري

 نرشى اـلـذ ،»كريـلـوف إيـفـان« اـلـروىس ـكـذلك واـشـتهر. "الفاـصـوليا َّوحـبـة

 وجد الحيوانات، من شخصيات فيها أظهر الحكايات، من ةعديد مجموعات

 . بالغة متعة األطفال فيها

 ،»كارول لويس«ى اإلنكليز :اًأيض املجال هذا ىف ملعتى الت األسامء ومن

. لهـم مبهـرة أعامل من أنجزه ملا الكبار، األطفال أدباء منا ًواحد ُّيعدى الذ

َّعدتى الت ،"العجائب بالد ىف أليس" قصصه أشهر من  أدب آثـار أهـم مـن ُ

ا ًعديد لألطفال كتبى الذ ،»توين مارك« الساخر األمريىك والرواىئ. األطفال

 َّعدى الذ ،»فرين جول« الفرنىس والرواىئ. "سوير توم" :أشهرها القصص، من

 مثـانني نحو املجال هذا ىف له صدر ما وبلغ ى،العلم الخيال قصص ّرواد من

 ،"منطـاد ىف أيـام خمسة" :ومنها والخيال، العلم بني فيها مزج ورواية، قصة

 ."اًيوم مثانني ىف العامل حول" ،"القمر إىل األرض من"

ـن ـاب وـم ـذين ّالكـت ـت اـل ـامؤهم ملـع ـة ىف أـس ـات قصــص كتاـب  وحكاـي

 ،»لياغيـه بور ليونس« العرشون، والقرن عرش التاسع القرن أواخر لألطفال، 

  أىب حكايـــات" :منهـــا األطفـــال قصـــص مـــنا ًعديـــد وضـــعى الـــذ 
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 :منهـا عامليـة، جـوائز عىل الحائز ،»غيو ورينيه«و. "تالميذ أربعة"و ،"لوجار

 قـصـص ِّمؤـلـف ،»أوبخريـيـرى ـتـوم«و. "اندرـسـن كريـسـتيان ـهـانز ـجـائزة"

 حكايات وضعى الذ »مارسيل امييه«و. "الساحر األجري"و ،"الثالثة اللصوص"

 وىف. "القـط حكايـات" :نهـام العـامل، لغات من العديد إىل ُترجمت عديدة،

 وضـعتى التـ ،»باليتـون أينيـد« الروائيـة :منها عديدة، أسامء نجد انكلرتا؛

 آرثـر« ّوالقـاص. واملـراهقني األطفـال إقبـال القـت بوليسية، قصة مئة نحو

 . "وأمازون سوالو" :منها قصص، َّعدة وضعى الذ »النسوم

 عديـدين، أطفـال ابّكتـ أسـامء تألقت األمريكية، املتحدة الواليات وىف

 لألطفـال، قصصـية مجموعـات أصـدرتى التـ ،»دودج مابسى مار« :منهم

ـا ـذاء" :منـه ـفيض الـح ـاص. "اـل ـك« ّوالـق ـوم. ل. فراـن ـذ ،»ـب ـرتى اـل ـه ظـه  ـل

 مـن وغريها- تزال الى الت ،"املدهشة اإلوز بالد" بعنوان قصصية مجموعات

 ،»كاسـيل ليـف«ى السوفييت االتحاد وىف. مستمرة بصورة ُتطبع -مجموعاته

 ىف قصصهم ىف األطفال شخصيات ِّيصورون الذين األطفال ّكتاب انتقدى الذ

 األطفـال إىل َّاملوجهـة القصـص مـنا ًعـدد وضع وقد الواقع، يفوق مستوى

 .)١( "الخرافية الرحلة"و "براين شوام" قصة :منها والشباب،

 

 
                                                           

 ١٦٥ -١٦٣/ املصدر السابق، ص )١(
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 ىفى الحقيق لرائدا »الكيالين كامل« ىف الدارسني من ٌكثري فريى ،اًعربي أما

 مـن َّوألـف واقتـبس تـرجم مـا لكـرثة ذلـك لألطفـال، القصىص النرث ميدان

 األطفال أدب بها نقل القصائد، من ومجموعة مرسحيات، إىل إضافة. قصص

 األوىل قصته أصدر. والفنية الرتبويةى النواح من األمام، إىل واسعة خطوات

 طيلة لألطفال الكتابة مواصًال وظلَّ ،١٩٢٧ عام "البحري السندباد" :لألطفال

 أغلبهـا موضوعات َّاستمد الكتب، عرشات خاللها أصدرى الت حياته، سنوات

 ومـن. إثـراء َّأميـا العربيـة املكتبـة بهـا وأثـرى ى،والعـامل العـرىب الرتاث من

 حكايـات األطفـال، ريـاض قصـص :لألطفـال أصدرهاى الت الشهرية السالسل

 قصـص هنديـة، قصص وليلة، ليلة ألف من قصص فكاهية، قصص األطفال،

 مـن العـامل، أسـاطري القصـص، أشـهر عربية، قصص شكسبري، قصص علمية،

 البسـيط السـهل القصـىص بأسـلوبه الكـيالىن ُعـرف. وغريهـا.. الرسول حياة

 كـام. والفائـدة التسلية بني فيه مزجى والذ الوقت، نفس ىف املمتع ّواألخاذ

 َّمكـررة، وألفاظـه قصـرية، جملـه كانـتف والرشيقة، بالسليمة لغته وصفت

 قصصـه محتـوى ربـط عـىل حرص كام. منها الصعبة رشح عىل يدأب وكان

 . ِّاملوضحة ِّاملعربة بالصور

 تاريخـه ىف األطفـال، قصـص بكتابـة اشتهرتى الت العربية األسامء ومن

  :الحديث

 ى ـعـام ـبـني نرشه ـمـا مجـمـوع بـلـغى اـلـذ »اإلـبـرايش عطـيـة محـمـد« -

  ىف َّـنـوع وـقـد. وـمـرتجم مؤـلـف ـبـني كـتـاب، مـئـة ـمـن أـكـرث )١٩٧٠-١٩٦٠(
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 ومـام. وغريها والعلمية، واالجتامعية والواقعية الخيالية بني قصصه مضامني

ى وهـ ،"مبرص املعـارف دار" عـن )لألطفال الحديثة املكتبة( الكاتب أصدره

 ِّسـن لتالميـذ منهـا األوىل املجموعـة َّتوجهـت القصص، من ِّمتنوعة سلسلة

. )النبيلـة الحاممـة الحسـناء، األمرية سعيد، يوم( :قصصها من فأكرث، الثامنة

 الفارس( :قصصها ومن فأكرث، العارشة ِّسن تالميذ الثانية املجموعة وتناولت

 إىل أقـرب بـدت منهـاا ًكثري أن إال. )النبيل الفقري الزاهد، الفيلسوف النبيل،

 . الحديث مبفهومها األطفال قصة إىل منها وإرشاد، حكمة نصوص

 ،١٩٧٥ حواىل لألطفال اإلبداعية مسريته بدأى الذ  »الشاروين يعقوب« -

. القصـص مئـات َّضـمتى التـ ِّالقيمـة املؤلفـات مـن كبرية مجموعة وكتب

 وحـول لهـم، والكتابـة األطفـال، كتـاب حـول واألبحـاث للدراسـات إضافة

 الـشـاروىن مهاَّـقـدى الـتـ املـشـاريع ـمـن. الطـفـل ثقاـفـة ىف ـشـتى موـضـوعات

 أجمـل"و ،"يـديك بـني العـامل" وموسـوعة ،"وحكايـة حكاية ألف" موسوعة

 . وغريها ،"الشعبية الحكايات

 ّكتاب أبرز ُّيعدى الذ »يوسف التواب عبد« والباحث القصىص الكاتب -

 ،األدىب اإلنتاج ىف القياسية األرقام وصاحب املعارصين، العرب األطفال أدب

 .املاليني نسخها عدد تجاوزت األطفال، أدب ىف الكتب مئات وضع حيث
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 ملـاذا" :الشـهريتني املجمـوعتني ِّمؤلـف »تـامر زكريـا«ى السور ّالقاص -

 لألطفـال بهـام َّتوجـه ،١٩٧٨ "للسـنونو الوردة قالت"و ،١٩٧٣ "النهر سكت

ًتوجه  . اًومبدعا َّجادا ُّ

 رائعـة ومنـاذج للمعلمـني مرجعا الكاتب يراها وقصصهم الكتاب هؤالء

 تطويـع وىف القـيم بـث وىف الفصـلية املسامرات ىف واألطفال للطالب تحىك

 الشـيقة القصـص هذه عىل طويلة أجيال تربت وقد للقصة، العلمية املادة

 بهـذه فعليـه طالبـه عـىل يقـص أن أراد فمـن ى،الفنـ والبنـاء الرسد جيدة

 فضائلو وقيم معلومات من املعلم يريده ماى تحوى فه القصصية النامذج

  .جميلة وأخالقيات طيبة واتجاهات

 القصـص أفضـل أمـا ،وعـرىب عامليا الرتبوية القصة كتاب أفضل عن هذا

 ىفى نظـر وجهـة خـالل مـن الدراسـة حجـرات داخـل ميـدانيا تصلحى الت

 وإسـالمية عربيـة أخالقيـات مـن نريده ما كل وتحمل الطالب مع التعامل

 األفكـار مـن تحمـل كام ،األصيلة ربيةالع وقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا تتناسب

 :ىه لالكتشاف ًوحبا التشويق عنرص ويضمن الطفل ذهن يثري ما

  ودمنة كليلة قصص -

  كيالىن كامل قصص -

  تامر زكريا قصص -
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 ابـن مـن كـل لقصص التفصيل من بيشء سنعرض التالية الصفحات وىف

 تصـلح راقيـة قصصية مناذج أصحاب وهم تامر وزكريا كيالىن وكامل املقفع

 .الدراىس الفصل داخل

  ودمنة كليلة قصص :أوالً

 لزماننا تصلح إسقاطات وتحمل الحيوان لسان عىل فلسفية قصصى وه

 عن تروى والحكاية.. الحكاية وتبدأ امللك، مع الحوار الفيلسوف يبدأ حيث

 الوقـت ىف لكنهـا مثـرية، مسـلية حكايـات ألسنتها، وعىل الغابات حيوانات

 الحيـوان شغل وكأن وحضاريا، فكريا وأخالقيا، سياسيا ،املعاىن قةعمي نفسه

 باختصـار هـو هـذا. الـدنيا شـؤون تكـون كيف البرش، أخوته يعلم أن هنا

 بواحـد املقفـع بـن الـلـه عبد صنعه ما األقل عىل أو »ودمنة كليلة« كتاب

 .ىالعامل اإلنساىن الرتاث كتب أهم من

 أصـدق يـزال ال التـاريخ، ىف عمـق من بزمنه ما عىل الخطري السفر هذا

 احتيالـه، وطرائـق حكمهى مرام ذلك ىف سواء عامة، الرشق صور من صورة

 ولعلـه، وتحـرز تحفـظ مـن إليـه يدعو وما ومتثل، تندر من ذلك ىف وسواء

 خصـائص لـه اجتمعت قد العربية اللغة ىف كتاب أول الحارض ثوبه ىف بعد،

 ولعلـه سـواء واملـتعلم العـامل وتفيـد والخاصة، عنها العامة يرىض ومميزات

 فـال يـوم، كـل ىف بـل شـهر، كل ىف بل. عام كل ىف تقرؤهى الذ الكتاب بعد

 ومل ًاسـتمتاعا، إال املمتنـع السهل وبأسلوبه كلًفا إال املصطفاة بكلامته تزداد

 ديباجتـه تـرث ومل جدتـه، تخلـق فلم. تركيب فيه يهلل ومل لفظ، منه ينب
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ى ونـابغ الكتـابى نـابه أعجـاب وضـع كـان بـل. ونالقر هذه كل مر عىل

 )١(. جيل كل وىف عرص كل ىف املنشئني

ـارات بـهـذه ـامل األدـيـب - عرش التاـسـع الـقـرن أواـخـر - ـقـدم العـب  والـع

 أهميـة األكـرث الكتـب مـن ًواحدا لتحقيقهى املرصف حسنى املرصى األزهر

 كتـاب بـذلكى نعنـى اإلسـالم ـ العـرىب الـرتاث عمـق من وخطورة وجامًال

 بـن الـلــهعبد صـاغه، ومـن جامعـه اسـم مـن جعلى الذ »ودمنة كليلة«

 . الرتاث أساطني بني األشهر املقفع،

 كتـاب. والحكمـة السياسـة ىف كتـاب األصـل ىف »ودمنة كليلة« فإن إذا،

. القـص فـن ىف ،الحـىك فـن ىف كتاب أول قراءته درجة ىف لكنه ى،إيديولوج

 الحقيقيـة متعتـه ذلـك ىف أن دامئـا، رأيقـ أن يجـب حـال، أية عىل وهكذا،

 يضـموا أن العـرىب الرتاث أنصار شأن من فإن يكن، ومهام. وجوده وأسباب

 ـــ هندـيـة وفـصـوله أـصـوله كاـنـت وإن حـتـى ترـسـانتهم إىل ودمـنـة كليـلـة

 .الكل أجمع كام ـ سنسكريتية

 ىف املقفـع بـن الـلــه عبد ترجمة الذى ،"ودمنة كليلة" كتاب ويعد هذا

 العربيـة اللغـة إىل نقل ما أوائل من ى،الهجر الثاىن القرن من األول النصف

 منـذ احتل قد النفيس الكتاب هذا أن والواقع .اإلسالمية الحضارة تاريخ ىف

 مـدى عـىل املكانـة هذه واستمرت ،املسلمني لدى كبرية مكانة الوقت ذلك

                                                           
، مقدمـة )ت.د(كليلـة ودمنـة، املكتبـة الثقافيـة، بـريوت :  ابـن املقفـعالـلـهعبد ) ١(

 الكتاب  



القصة املعلمة ٢٣٦  

 وتـتم ،الشـعبية الكتـاب طبعـات تتواىل زالت فام .هذا يومنا حتى العصور

 مادة إىل األخرية اآلونة ىف تحول أنه كام واسع، نطاق عىل املدارس ىف قراءته

 كهـذا كتـاب محافظة أن ىف شك وال .معا والكبار الصغار تجتذب تلفزيونية

 ببناء بعضها يتصل ،عوامل عدة إىل ،رأينا ىف ،ترجع الطويل العمر ذلك عىل

 بـالطبع العوامـل وهـذه .هومضمون مبادته اآلخر وبعضها ى،الخارج الكتاب

 .بينها فيام وممتزجة متضافرة،

 :فألنه لطالبنا تروىى الت القصص أفضل من أنه رأيت ملاذا أما

 الفالسـفة آلراء مركـزة خالصـة تعتـربى التـ واألمثـال بالحكم ميتلئ :أوًال

 زمـان كـل ىف القـارئ يجـد أن بسـهولة وميكـن ،القدميـة الشعوب وتجارب

 .وعرصه حياته عىل لواضحةا انعكاساتها ومكان

 والشـجاعة والكـرم كالوفـاء األساسـية الفضـائل ميجـد الكتـاب أن :ًثانيا

 أن صـلح هنـا ومن .مظاهرها شتى ىف والرشور الرذائل ويدين ،الخ والعفة

 مختلف ىف وتربيته النشء أخالق تهذيب وسائل من جيدة وسيلة يستخدم

 .العصور

 املحيطة والحاشية والحكام امللوك بيئة الغالب ىف يصور الكتاب أن :ًثالثا

 وتسـتهوى ،الجامهـري فضـول دامئًـا تثـري البيئة هذه أن املعروف ومن .بهم

 ومرسحيات ،اإلغريقية واملآىس ،العربية ليلة ألف ىف الحال هو كام ،مزاجهم

 .امللكية شكسبري
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 ىف ًجدا واضحى دين بطابع كساه قد املقفع ابن ،الذىك مرتجمه أن :ًرابعا

 ،والـدنيا الدين وأحوال ،باملقدور الرضا ألفاظ فيها تشيعى الت العربية لغته

 الثقاـفـة بـنـاء ىف برسـعـة ـيـدخل الكـتـاب جـعـل ـمـا ،وـهـذا .واألوىل واآلـخـرة

 )١(.معاملها من ًبارزا معلام ،نبياألج أصله من الرغم عىل ،ويصبح ،اإلسالمية

 :محتواه أما

 حكايـة )١٤( تليهـا ،قـدماتم أربـع عـىل ودمنـة كليلـة كتاب فيحتوى

 بن عىل مقدمة فأوالها ،األربع املقدمات أما ،بابا )١٥( عىل موزعة رئيسية،

 القـديمى الهنـد الفيلسـوف تـأليف وراء الدافع يذكر وفيها ،الفارىس الشاه

 .)الكتاب تأليف سبب( الهند ملك لدبشليم، ودمنة كليلة كتاب )بيدبا(

 الهنـد بـالد إىل برزويـه الفـارىس كـيمالح رحلـة الثانيـة املقدمة وتحىك

 إىل ونقلـه ،الكتـاب اصـطحاب ملحاولة ،الفرس ملك ،كرسى قبل من ًمبعوثا

 .)الكتاب عىل الحصول محاولة( الفارسية اللغة

 ،العربيـة اللغـة إىل الكتـاب مـرتجم ،املقفـع ابـن بقلم الثالثة واملقدمة

 أهميـة( بعمـق عانيـهم تـدبر إىل القارئ ويدعو ،الكتاب أهمية يبني وفيها

 .)الكتاب

                                                           
  من موقعه عىل االنرتنت:املضمون االخالقى ىف كتاب كليلة ودمنة:  حامد طاهر)١(

http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=١٤٩ 
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 الفـارىس الحكيم ،برزويه حياة قصة عن عبارة فهى ،الرابعة املقدمة أما

 كتبهـا وقـد ،الفارسـية اللغـة إىل وترجمـه ،الهنـد مـن الكتـاب أحرض الذى

 ،اسـمه يخلـد أن ىف الحكـيم لرغبـة تحقيًقـا ،بنفسه كرسى وزير ،بزرجمهر

 .)الفاريس املرتجم سرية( النفيس بالكتا هذا مقدمة ىف حياته ترجمة بوضع

 )١(ا ًباب عرش خمسة قسمها وقد

 ودمنه كليله ىف األخالقية املادة عنارص 

 ًجـزءا الغالـب ىف تكـون وهـى. كلهـا الحكايـات ثنايـا ىف متنـاثرةى وه

 املمكـن فمـن ذلـك ومـع الشخصـيات، بـني يـدور الذى الحوار من ًأساسيا

 عنـارص باسـتخالص قمنا أن فبعد. هنا فعلنا كام وتبويبها ،حدة عىل فصلها

 وقـد ،مستقلة مجموعات ىف تصنيفها إىل عمدنا ،حدة عىل كل املادة، هذه

 .مجموعة لكل رئيسية عناوين وضع أمكن

 يـف بثهـا يريد أخالقية قيمة لكل املناسبة القصة اختيار للمعلم وميكن

 ًتبعا وعاتاملجم بهذه مرتبة قامئة يىل وفيام القصص، هذه خالل من طالبه

 فيامى طاه حامد دكتور جمعها منها كل عليها تحتوىى الت النصوص لعدد

  :يأىت

 :والعاقل العقل-١

 امللكـة أنـه ىف يتمثـل ،ودمنة كليلة كتاب ىف ،العقل مفهوم أن ويالحظ

  :طريقني من تتكونى الت املكتسبة
                                                           

 .١٩٦٦كليلة ودمنة، طبعة الشعب :  ابن املقفع)١(
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 .السابقة األجيال تجارب من املستقاة التجربة-أ

 .االجتامعية العالقات إطار ىف املحدودة يةالفرد املالحظة-ب

 عقـل العقـل هـذا أن تبـني والعاقـل العقل مبوضوع املتعلقة املادة نإ"

 ويكـاد ،األول املقـام ىف صـاحبه مصـالح خدمة إىل يهدف Pratique عمىل

. األذى عنـه ويبعد املنفعة، له يجلب أن أجل من التحايل ىف جهده ينحرص

 مكـره أما ،األخرين خداع من حصانته ىف ذكاؤه :وماكر ذىك عقل ًأيضا وهو

 الـبعض مـع بعضهم تصارع من أو األعداء، أخطاء من استفادته ىف فيتجىل

 )١( ."اآلخر

 :السلطان-٢

 كتـاب ىف نصوصـه عـدد حيـث مـن الثـاىن املكـان املوضـوع هذا يحتل

 املقفـع ابنى رأ وخالصة .والعاقل العقل موضوع بعد وذلك "ودمنة كليلة"

 أهـمى هـ الحكـم وظيفـة أن :الرمزيـة قصصـه خالل من املوضوع هذا ىف

 ،األمور استقرار ىف مبارش تأثري من لها ملا ،خطرا وأشدها الدولة ىف الوظائف

 أن الوظيفـة هـذه يتـوىل مـن عـىلى ينبغـ لـذلك .الشـعوب حياة وازدهار

 باليقظـة والتسـلح ،واملشـورة ،والتـدبر ،الحزم باستعامل استخدامها يحسن

 الـذين معاونيـه اختيـار الحـاكم واجبات أهم ومن .األمور ملجريات لدامئةا

  حسـن وكـذلك .دولته ىف التقدم حركة ودفع ،إقراره يريد ما تنفيذ بهم يتم

 
                                                           

 . انظر حامد طاهر، مرجع سابق)١(
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 ،إليـه التقـرب أجـل مـن بعـض عىل بعضهم أحقاد تثري ال بحيث سياستهم

 ،املاملك اراستقر ركيزة وهو ،امللك أساس العدل فإن ًوأخريا .النظام فينفرط

 .الشعوب طاعة إىل نفسه الوقت ىفى والداع

 :الصديق-٣

 عىل ودمنة، كليلة كتاب ىف بالصداقة املتعلقة األخالقية، املادة أن لوحظ

 فقـد" املوضـوع، هـذا جوانـب معظـم لتغطية كافية ُّتعد قلتها، من الرغم

 قةالصـدا ورشوط بهـم، سعادته ومدى ،األصدقاء إىل اإلنسان حاجة تناولت

 إىل التنبيـه إغفـال عـدم مـع ،الصـداقة من واملرجو املتبادل والنفع الحقه،

 .عرثاتهم عن الصفح وكذلك ،مودتهم وتحول ،األصدقاء عيوب

 بالـذات الجـزء هـذا ىف تتميـز )املقفع ابن( املرتجم لغة أن يالحظ لكن

 إنسـاىن جانـب عن وتكشف ،به العميق إحساسه إىل تشري ،واضحة بحرارة

 )١( ."طبعه ىف رقيق

 :سيئة أخالق-٤

 األدـيـان منـهـا ـحـذرتى الـتـ الـسـيئة األـخـالق ـكـل ـمـن الكـتـاب يـحـذر

 .العصور كل ىف األخالقية املذاهب وأدانتها ،الساموية

 :العدو-٥

ـاب ـائًال الـحـاكم ينـصـح والكـت ـارب" :ـق ـة بـعـض ـعـدوك ـق ـال املقارـب   لتـن

 وتـذل جنـدك، ويضـعف ،عليـك فيجـرتئ املقاربـة كـل تقاربه وال حاجتك،

 
                                                           

 )بترصف( السابق )١(
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 لـرد سياسـة البـأس شديد لعدو الخضوع يصبح األحوال بعض وىف. نفسك 

 أال :لـه الخضـوع مثـل وغضـبه بأسه يرد ال البأس الشديد العدو إن :غضبه

 حيـث معهـا وميلـه ،اللينـة الريح عاصف من يسلم كيف العشب إىل ترى

 سـواء ،هنـاك فيـه أنه يعلمى الت املواطن ىف عدوه الرجل لقى إذا أما ،مال

 .وحفاظا كرما نفسه عن يقاتل أن حقيقا كان ،يقاتل مل أم قاتل

 :وحكم نصائح-٦

 ىف منهـا كـل ويـأىت ،ودمنـة كليلـة كتاب ىف املوضوع هذا عنارص تتناثر

  :ىوه. .ًرشحا أو ًتفسريا أو ،لها ًتربيرا أو ،سابقة ملقولة ًتأكيدا إما موضعه

 .بغتة إال يأىت ال املوت -

 .الرغائب ينل مل األهوال يركب مل من -

 .العلم يصلحه ال الحلم يفسده الذى -

 .مجال موضوع ولكل ،مقال مقام لكل -

 .عليه ال ،له فحياته. .ودنياه آلخرته سعيه كان من -

 .ويفسدانه الجسم ينحالن ولكنهام ،منفعة والحزن الهم ىف ليس -

 .له املستسلم قبل الرش يصيبه الرش توقى ىف الناس أشد -

 .يعرفه من تريه حتى يدك من تلقه فال فيه، خري ال ًجوهرا لقيت إذا -

 ال ممـن غريه بيد وأمره ،نفسه ميلك ال من السالمة أهل من كان متى -

  ؟ به يوثق
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 .لعاقبته حسن فال ،حينه ىف منه يكن مل فام ،حينا عمل لكل إن -

 .أدبيت ال من تأديب تعالج وال ،يستقيم ال ما تقويم تلتمس ال -

 عادتـه تكـن مل وإن الثقيـل الحمـل يعجـزه ال القـوى الشـديد الرجل -

 .صناعته من ذلك كان وإن به يستقل ال الضعيف والرجل الحمل،

 :لفعـل بـاطال يحـق أو ،حًقـا يبطـل أن شـاء لو الرفيق األديب الرجل -

 وليسـت خارجـة كأنهـا ًصـورا الحيطان ىف يصور الذى املاهر كاملصور

 خريا بالخري يجزى من - بداخلة وليست داخلة كأنها وأخرى ،بخارجة

 مـن الخـري عـىل الجـزاء طلـب ومـن ! الـلـه إال – إحسانا وباإلحسان

 .بالحرمان يحظى أن حقيقا كان الناس

 .يهلكوه أن خلقاء كانوا الصحيح الربيء عىل الظلمة املكرة اجتمع اذا -

 ىف عليـه دخـل ملـن فيه والذنب .تغرير التمساح مع املاء ىف السباحة -

 .موضعه

  .نفسه عىل جان ليجربه فيبتلعه الحية باب من السم يستخرج الذى -

 .وثبته يأمن مل غابته األسد عىل دخل ومن -

 :حسنة أخالق-٧

 الكالم حسن فإن .للعمل القول مطابقة رضورة ودمنه كليله كتاب يؤكد

  لـه املطيـع مـن بأسـعد لـيس بـالخري يـأمر والذى العمل بحسن إال يتم ال
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 مـن بأسـعد للخـري املعلم وال ،املنصوح من بالنصيحة بأوىل الناصح وال ،فيه

 عـن الكتاب ىف تخرج ال الحسنة األخالق مجموع أن والخالصة منه متعلمه

 اآلخـرين، معاملـة ىف والعـدل ،الخـري وفعـل ،للعمل القول مطابقة رضورة

 بـاألخالق ذلـك كـل ىف الـتحىل مع ،األهداف تحقيق أجل من الجهد وبذل

 .املروءة تتوجهاى الت ،العالية

 :اإلنسان طبيعة-٨

 ونحن ،له وهبت من عىل واجبا النعمة شكر كان إذا أنه الكتاب ويؤكد

 مـن ًشـكرا أقـل يشء لـيس" ًشـكرا أقلها اإلنسان فإن ،الحيوان ىف نشاهدها

 يـزال ال أنـه وسـلوكه اإلنسان بطبيعة تتصلى الت املالحظات ومن "اإلنسان

 األرض جدد ىف مىش وإن ،العثار به لج عرث فإذا ،يعرث مل ما إقباله ىف ًمستمرا

 .)مستوية أرض عىلى أ(

 :وعدمه املال-٩

 ىف يـتم الذى ى،العم الطابع هو ودمنة كليلة كتاب عىل الغالب الطابع

 عـىل ميكنـهى التـ األخالقيـة النصـائح مـن مبجموعـة اإلنسـان تزويد إطاره

 .الواقعيـة حياتـه ىف لهـا يتعـرضى التـ املواقف مختلف ىف الترصف أساسها

 أنه بل ،العملية الفلسفة تلك ىف أساسية ركيزة املال يعد ،الزاوية هذه ومن

 ىف املـال مصـارف الكتـاب ويحـدد ورغبـاتهم الناس مطالب مقدمة ىف يأىت

 .األزواج وعىل ،البنني وعىل ،الحاجة وقت وىف ،الصدقة ىف :مواضع أربعة



القصة املعلمة ٢٤٤  

 :والقدر القضاء-١٠

 وغىش ،اليشء موضع عن العيون رصف نزل إذا القضاء أن الكتاب يؤكد

 حـني يتجـاوزه أن أحد يستطيع ال ،يشء كل عىل غالب القدر أن كام البرص،

 بالحزم، ويأخذ ،والقدر بالقضاء يصدق أن العاقل عىل يجب" :الكتاب يقول

 .غريه سادبف نفسه صالح يلتمس وال لنفسه، يحب ما للناس ويحب

  الحيلة-١١

 األـمـور معالجـة ىف التلطـف مبعنـى هنـا وهـى ،الحيلـة اسـتخدام يعـد

 أهـم مـن الـذكاء، واسـتغالل ،العقـل استخدام طريق عن لها التأىن وحسن

ـ الـسـامت  ـمـن الكـثـري مـتـايزت وـقـد ،ودمـنـة كليـلـة كـتـاب ىف ـتـتجىلى الـت

 قـد القويـةو الضخمة الحيوانات إن بل ،للحيلة حبكتها بجودة الشخصيات

 ،ضـعفا وأشـد ،بـدنا أصغر أنها مع ،للحيلة أعدائها استخدام بسبب هزمت

 وال الصـغر وال ،القـوة وال بالضـعف ليسـت األمـور أن الكتاب يقرر وهكذا

 يعجـز مـا ورأيـه ودهائه بحيلته بلغ قد ضعيف صغري ّفرب .الجثة ىف الكرب

 .األقوياء من كثري عنه

 :الدنيا صاحب-١٢

 اإلنسان عن للتعبري ودمنة كليلة كتاب ىف املصطلح هذا استخدام يتكرر

 ذلـك يعنـى أن دون السـواء، عىل واآلخرة الدنيا أمور إىل نظرته ىف املعتدل
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 بوضـوح يبـدو ذلـك عـىل والدليل .اآلخرة صاحب مقابلة ىف الدنيا صاحب 

 بأربعـة إال يـدركها لـن ،أمـور ثالثـة يطلـب الدنيا صاحب :التاىل النص من

 والـزاد ،النـاس ىف واملنزلـة ،الـرزق ىف فالسعة :يطلبى الت الثالثة أما :ءأشيا

 املـال فاكتسـاب :الثالثة هذه درك ىف إليها يحتاجى الت األربعة وأما لآلخرة،

 ،اسـتثامره ثـم ،منه اكتسب ما عىل القيام حسن ثم ،يكون وجه أحسن من

 ىف نفعه عليه عودفي ،واإلخوان األهل ريضوي املعيشة يصلح فيام إنفاقه ثم

 .اآلخرة

 )١( كيالىن كامل قصص

َالـقـيم ِيـغـرس أن بأدـبـه ـكـيالىن كاـمـل َـحـاول  َّالقُــراء نـفـوس ىف الدينـيـة ِ

 الـسـرية لكتاـبـة محاوـلـة أو "الرـسـول حـيـاة ـمـن" كتـبـه وسلـسـلة الناـشـئني،

 .)٢("ثالثة أصدقاء بني حوار صورة ىف َصاغها وقد للصغار،

 أنـه من الرغم وعىل الحديث، األطفال دبأ رائد كيالىن كامل كان ولقد

َاملقتبس منها املجال، هذا ىف َّشتى مناذج َّقدم  بلغت فقد َّواملعرب، َواملرتجم َ

 حـيـاة ـمـن" قصـصـه َّـقـدم ـمـا قـمـة ىف وـكـان قـصـة،ى ـمـائت ـعـىل يرـبـو ـمـا

 

                                                           
دور قصص كامل : محمود محمد محمود خليل : ُللمزيد حول هذا املوضوع  يقرأ) ١(

 )دراسـة تطبيقيـة(سـنة ) ١٥ -١٢(لثقافيـة لألطفـال مـن سـن كيالىن ىف تنمية القيم ا
،دكتوراه، جامعة عني شمس معهد الدراسـات العليـا للطفولـة  قسـم اإلعـالم وثقافـة 

 )٢٠٠٨(األطفال
 .٢١، مرجع سابق، ص"ديوان كامل الكيالين" عبدالتواب يوسف، )٢(
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 بـه َّاتصـفت َّعـام الفهـم، ميسـور سـلس بأسلوب فيها أفاض إذ" ؛"الرسول 

ُخلقو أعامل من سريته َتعترب وسلوك، ُ َ ى أ ىف والصـغار للكبـار األعـىل املثـل ُ

 )١( ."ومكان زمان

َـبـالحكم النبوـيـة للـسـرية الكيالنـيـة املعالـجـة ـهـذه حفـلـت  واـملـأثورات ِ

 منهـا يجعـل مـام حرصهـا؛ يصـعب بصورة - كلها كتاباته شأن - والطرائف

 الـرتاث ونفيجـد - األطفال خاصة - األرسة أفراد عليهاى يلتق معرفية واحة

 ىف ِّمتمثًال واملعرفة، املتعة جانب إىل والحكمة، واملثل ،العرىب واألدب واللغة

َّبـد وال فكريـة، حركة كل ىف عام رشط َّالدقة" :بقوله ذلك  ناقـد لكـلِّ منهـا ُ

َّقراءه ويحرتم نفسه يحرتم  َّأصـح اخـرتت إذا يجديك وماذا الحقيقة، ويحرتم ُ

 .)٢("؟املوازين هذه أحكام تسجيل ىف َّالدقة أخطأت ثم املوازين،

 :الكيالىن املنهج

 لألطفـال كتاباتـه ىف عليـه اعتمـدى الـذ املنهج ذلك كيالىن كامل يوضح

 :مكتبته عن فيقول

                                                           
 الطبعة الرابعة، عام أدب الطفل ىف ضوء اإلسالم، مؤسسة الرسالة،: نجيب الكيالىن )١(

 .٣٤صهـ، ١٤١٩
 .٢، صـ١٩٣٢موازيني النقد األدىب، مطبعة حجازى، القاهرة، : كامل كيالىن)٢(
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 الصـور، رائعـة قصـة، وخمسني مائة نحو ىف التلميذ تساعد :مجموعاتها

 تعليمـه ختـام إىل االبتـداىئ تعليمـه َّأول مـن بـه ِّمتدرجـة اإلخـراج، بديعة

 .للشباب الكيالىن مكتبة إىل تسلمه ثم )١(الثانوي

 .األدب ِّوتعلم الذهن، ِّوترىب الخلق، ِّتقوم :مادتها

 .إليه الكتاب ويحبب وميتعه، القارئ يشوق :فنها

 .البيان فصيح عىل اللسان وتطبع التعبري، ملكةى ِّتنم :لغتها

 العروبة، بالد ىف الجيد الجيل بها فتثقَّف العربية، كتاباته طبعات توالت

ِوترجمت ،عرىب بيت منها يخُل ومل  اللغات وبعض الرشقية، اللغات أكرث إىل ُ

 وال ترغيـب بـال إليهـا سـعى التلميـذ عرفها إذا َّحرة، مدرسةى وه الغربية،

 لألبنـاء ثقـاىف غـذاء أشـهى اليـومى وهـ لآلبـاء، أمنيـة أكرب وكانت ترهيب،

 ."قالرش ىف النرش دور أكرب تصدرها

 )٢( الكيالىن قصص أن الباحثون يرى لذلك

 .اللغوية الطفل قدرات لتنمية وسيلة -١

 .واألخالقية السلوكية للرتبية وسيلة -٢

                                                           
ىف بـالد "تعريف مبكتبته، ىف صدر العديد من مجموعاتهـا القصصـية، : كامل كيالىن)١(

 .٣٩، ص ١٩٩٧، دار املعارف، القاهرة، "العجائب
ة األطفال عند كامل كيالىن، مجلـة ثقافـة الطفـل، فن كتابة قص:  يعقوب الشاروىن)٢(

عدد خاص عن كامل كيالىن، املجلس األعـىل للثقافـة، املركـز القـومى لثقافـة الطفـل، 
 .١٤، ص ١٩٩٧املجلد العرشون، 
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 تـأليف ىف أمضـيت" :لألطفـال كتبهـاى الت كتبه عن كيالىن كامل ويقول

 عـىل الطفـل يقرؤهـا مجموعـات َّعـدة منهـا وجعلـت أعوام، َّعدة أجزائها

ِتناسب مرحلة كلُّ مرسومة، مراحل ـيا للحـرج، ًرفعا معلومة؛ ٍّسنا ُ  مـع ًومتشِّ

 ." درج عىل درج من ُّالتطور َّسنة

 وراء ُيكمـنى الـذ الواضـحى التثقيف هدفه كيالىن كامل الرائد يدرك ثم

 قارئـه وهـو الطفـل، فيخاطب ى،واإلبداعى املنهج واالستعداد اإلعداد هذا

 قصص ىف - خطوتك قدر عىل معك شيتم - َسايرتك لقد" :قائًال َاملستهدف

 عليك ِّأليرس العبارات لك وكررت بالكتاب، عهدك أول منذ "األطفال رياض"

 ىف كلهـا أجزاءهـا أقرأتـك حتـى بك زلت وما ًتبسيطا، لك ِّوأبسطها القراءة،

ٍيرس ْ  .)١(" الحكايات إىل بك َّتدرجت ثم وسهولة، ُ

 َّاملوجـه القصـىص عطائـه ىف ٍّقيـاتطبي الواضح الكيالىن املنهج هذا ويرتكَّز

 :التاىل ىف لألطفال،

ُّيعد القراءة تعليم أن إميانه -١ َ  فليس "التوعية" بالواقعى الوع من ًنوعا ُ

 مـاى تعـ وإمنـا الكلـامت،ى َّتتهجـ كيـف تعرف أن القراءة، َّتتعلم أن معنى

 ِّيفجرهـاى التـ بالحركـةى والـوع تسـتهدفه،ى الـذ الواقع تعرف وأن تعنيه،

 .)٢( اللفظ،

                                                           
، ١٩٥١، دار املعارف، القاهرة، "حى بن يقظان"مقدمة قصص عربية : كامل كيالىن )١(

 .٨، ٧صـ 
 .١٧٠، صـ .١٩٩٩نع املستقبل، دار الرشوق، القاهرة، كيف تص:  رجاء جارودى)٢(
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 الكلمـة هـو الثقافـة ألـوان مـن ٍلـون وأبقـى أخلد أن الكامل يقينه -٢

 وسـيط َّأولى هـ الكلمة وأن" األخلد، هو يكتب ما وأن واملقروءة، املكتوبة

 عـىل كـذلك وسـتظلُّ وقيمتهـا، بقـدرها ِمحتفظة َّظلت وقد لإلنسان، ثقاىف

 .)١( "الدهور مدى

 لألمـة،ى الحيـو املجـال باعتبارهـا طفـاللأل التثقيفيـة بالرسالة وعيه -٣

 املعـارف تطويـع ىف ُتكمـنى العرص مفهومها ىف الثقافة أن" يرى كان حيث

َواملبتكرات، والفنون  .)٢("والعمل للحياة َّشهيته وفتح اإلنسان عزمية لحشد َ

 العـاىل اإلنسـاىن املسـتوى نحـو واملجتمع الفرد تدفع روحية تعبئةى فه

 بـاألخالق َّويتمسـك والهوان، الضعف من وينفر القعود،و الجهل يأىبى الذ

َوالقيم،  .الكرمية َّالحرة الحياة إىل ويرنو ِ

 الرسـم، مـع والحـرف اللوحـة، مـع الكلمـة لتكامـل" املبكـرة يقظته -٤

ِّلتَشكال  كامـل يقـول حيـث ؛)٣( "الخـاص عطـره لـه ًمـؤثرا، ًجديدا ًشيئا ًمعا ُ

ِعنـيـت" :ـكـيالىن   متـتـزج ـكـام ،)٤("القـصـص باختـيـارى ـنـايتع الـصـور باختـيـار ُ

 

                                                           
 .١٤ جامل أبو رية، ثقافة الطفل العرىب، صـ )١(
 العامـة للكتـاب، املرصيـةالهيئـة : ،.التنمية الثقافية للقريـة املرصيـة: السيد فرج )٢(

 .١، صـ ١٩٨٦القاهرة، 
 .٤٣ عبدالتواب يوسف، عن أدب الطفل، مرجع سابق، صـ )٣(
 .٣، صـ١٩٢٨، ديسمرب "السندباد البحري"كيالىن، مقدمة  كامل )٤(
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 والجـامد بالحركة السكون وميتزج بالحسية، بالسمعية البرصية الصور لديه

 .والتواصل والحوار بالفهم والحيوان والطري بالنطق،

 املشـكالت وحـل ،الخـراىف التفكـري مـن بدًالى العلم بالتفكري واالهتامم

 واألـسـاطري الـخـوارق توظـيـفو املعـجـزات، ـمـن ـبـدًال الـصـحيحة بالطريـقـة

 وقدراتـه ذكائـه تنميـة عـىل ويعمـل الطفـل، عقليـة يحـرتم ًجيـدا توظيًفا

 .االبتكارية

 إىل ينـزع حيـث" قصصـه جميـع ىف واألخالق للفضائل انتصاره ونالحظ

 األخالقيـة للعـربة مراعـاًة بـالرش؛ والرش بـالخري الخري ومجازاة الحق إحقاق

 .)١("إليها يهدفى الت السلوكية والرتبية

 الثقاىف والحوار املعرىف للتواصل جديد معامر بناء عىل عكوفه عن فضًال

ى املعـر العـالء كـأىب ؛العرىب والفكر األدب أعالم من ًبدءا )الغريب - العرىب(

 العامليـة األوبـرات مـن عـدد برتجمـة ًوانتهـاء زيـدون، وابـنى الروم وابن

 ساندرـسـون، وويليفرـيـد ـفـاجرن، ويلـهـام" :مـثـل الـعـامل ىف الفـنـانني ملـشـاهري

 .)٢("فردي وجوسبى بيزن، وجورج كورساكوف، ودميسىك وشوبرت،

                                                           
 كليـة - رسـالة دكتـوراه - مرص ىف كامـل كـيالىن وأدب األطفـال :فرج أحمد توح ف)١(

 .٢٤٤، صـ ... جامعة القاهرة-اآلداب 
األغاىن املختارة، الجزء الثاىن املطبعـة العرصيـة، :  الجمعية املرصية لهواة املوسيقى)٢(

 .١٩٥٨القاهرة، 
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  لألطفال كتاباته عىل عامة مالحظات

ى يسـتق كـان فقـد الرتجمـة، سـياق ىف التعريـب بقضـية ِّاملبكر إميانه -

 إنتاجـه خـالل مـن ٍّحضـاريا ًجرسا املقـارن األدب من ويصنعى وينتق

 وشكسـبري وليلـة، ليلـة وألـف العـالء أىب مـع صنع كام للغة، املزدوج

 الريادات من ًمجموعة األطفال أدب ىف ريادته إىل بهذا َّفضم وغريهم،

 )١( والنقدية الثقافية

 شكسـبري، مرسح روائـع مـع صنع كام لألطفال، املرسح بتقريب قيامه-

 أن األقـدار وتصـادف مرص، ىف "األطفـال مرسح" يعرف أن قبل وذلك

 "العرائس مرسح"لـ الفعىل النشاط بداية هو ،الكيالىن وفاة امع يكون

 مرسح عـىل للطفـل عرض أول وظهر ١٩٥٧ عام أنشئى الذ مرص، ىف

 َّعـدة قصصـه مـن املرسحيـون َّاسـتمد وقـد )٢(١٩٥٩ عام ىف العرائس

 .اآلن حتى عمًال ١٢ بلغت لألطفال أعامل

 القطاعـات لكـلِّ والثقـاىفى الفكـر الغـزو وجـه ىف حصـينة قلعة كان -

 ليس" عنده الطفل تثقيف إن حيث األطفال، مقدمتها وىف َاملستهدفة

                                                           
ندوة خاصة عن كامل كيالىن، الربنـامج الثقـاىف، برنـامج مـع النقـاد، :  حسام عقل،)١(

 .٨/٢/٢٠٠٦/إعداد وتقديم عادل النادى، يوم 
كامل كيالىن ومرسح الطفل، بحـوث احتفاليـة رائـد أدب األطفـال :  فاطمة يوسف)٢(

قافـة، لجنـة ثقافـة كامل كيالىن مبناسبة مرور مائة عام عىل ميالده، املجلس األعىل للث
 .٢٦صـ . ،٢٥/١٢/١٩٩٧، ٢٥ – ٢٣الطفل، مكتبة القاهرة، 



القصة املعلمة ٢٥٢  

 األمـة حيـاة تصبغ وخلق فكر مناهج بل ًوفنونا، ًوأدبا ومعارف ًعلوما

 .)١(" نشاطها، رضوب َّشتى ىف بصبغتها

 :األساطري بعامل مولع وكيالىن

 كـان ومـا ،ريضاأل العـامل تركى الذ "الذهبي السلم" أسطورة مثال فنجد

 الكـيالىن أن إىل اإلشـارة وتجـدر األرض، إىل واملوت املرض رسول وصول من

َقبيل  )اإلفريقيـة األسـاطري( عـن )الجغرافيـة األسـاطري( بفصـل قـام رحيلـه ُ

 الحيوانات غرائب ُّيخص ما واستخرج َّمستقلة، مجموعة ىف منها كًال وجعل

ـا، ـا منـه َوجعلـه ـة ىف َ ـرى ٍمجموـع ـمها أـخ ـا" اـس ـوان طريأـس ـذه وىف "الحـي  ـه

 :اآلىت نجد الطويلة القصصية املجموعة

 الرمـز بـني ِّليميـز للطفل الفرصة وترك واالستثارة، واإلمتاع، التشويق -١

 .وداللته

 العـامل َّقـارات بـني بالقارئ ُّالتجول خالل من الرفيعى العامل التثقيف -٢

 الثقافيـة دوائرهبـ الطفـل وإحاطـة الطبيعيـة، وظروفها الجغرافية ومعاملها

 .ٍّوإسالميا ٍّوإفريقيا ٍّعربيا املرتاكبة،

 .الكاتب من قصد عن املتعمدة الرفيعة اللغة -٣

                                                           
 ١٩٩٧ملحات ىف الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، :  عمر عودة الخطيب)١(

 .١٦٨صـ 



 ٢٥٣فن التدريس بالقصة  

 واملواقـف األحـداث خـالل من ينسابى الذ املاهرى القيم التضمني -٤

 .وأبلغ أعمق أثره فيكون مبارشة، غري ٍبطريقة

 .ِّمتمكنى ِّفن توظيف ىف باألساطري الحقائق مزج -٥

 الظـواهر تفسـري مـع العلميـة املعلومات من به بأس ال رصيد حشد -٦

 .بها املحيطة الطبيعية

 املباحـة، بالحيلـة للخـري واالنتصـار ٍّخلقيـا، توظيًفا األحداث توظيف -٧

 سـلوىك بتوجيـه العقـدة، لحلِّ املنتج التوظيف بهذا القصة عقدة تحلُّى الت

 .اإلمكان قدر هعلي والحرص املجتمع تنمية ىف مثمرى تربو

 ومعرـفـة العمرـيـة، املرحـلـة ـهـذه ألطـفـال الجغرافـيـا عـلـم تحبـيـب -٨

 .وفوائد معلومات من تحمله مبا والبرشية، الطبيعية الجغرافية

ى ورأ وتقاليـدهم، الشـعوب معتقـدات من ملجموعة القصة عرضت -٩

 والكسـوف، والخسوف والقمر، الشمس ىف معتقداتهم ىف الشعوب من كثري

 .)١(".الظلامت هذه وتبديد األوهام هذه تصحيح ىف علمال ودور

ى وهـ )ناميـة( مسـتديرة شخصـيات" الكـيالىن القصـص شخصـيات كل

 املواقـف لنـا وتظهر القصة، مع تنموى الت ِّاملتعددة، األبعاد ذات الشخصية

 الشخصـية عـىل َّتعرفنا عندما واضحة تكن مل منها جديدة جوانب املختلفة

ـرة، ألول ـذا ـم ـوعال وـه ـن ـن ـية ـم ـتم ال الشخـص ـه ُّـي ـرب إىل تكويـن ـة ـق   نهاـي

 

                                                           
 ، صــ ١٩٨٠، دار املعـارف، القـاهرة، ٩التصوير الفنى ىف القـرآن  طــ :  سيد قطب)١(

١٥٤. 



القصة املعلمة ٢٥٤  

 َّوبنـاء ِّومشوق ممتع للشخصيات القصىص التصوير من ٌنوع وهو )١("القصة
 .َّوجذاب

 واإلـصـالح، والتوجـيـه للرتبـيـة ناجـحـة محاوـلـة تعـتـرب املجموـعـة وـهـذه

َالقيم أبرز وإعطاء  عـىل ويـدرك واملجتمع، الطفل منها يفيدى الت اإليجابية ِ

 ليشـمل الرتبيـة ملفهـوم توسيع وهو مستقبله وآمال حياته أولويات وئهاض

َبـالقيم وترقيتها النفس وتهذيب ورعايته، الجسم تنمية" مجاالت  الخلقيـة، ِ

 .)٢("املعارف وتحصيل الفكر، وتثقيف

 ىف بالدنـا ىفى اإلفريقـ لألدب كيالىن كامل ريادة ِّنسجل أن نستطيع وبه

 إىل برصه َّامتد ما ى،إفريق بلد مرص أن حقيقة لرجلا َوعى فقد ِّمبكر، وقت

 وأسـاطريها، قصصـها وروى منابعـه، حيـث إىل النيل، مع البكر القارة قلب

 .)٣("بها ًوارتباطا لها، معرفة أبناؤنا يزداد أن أجل من

َالقيم نسبة حقَّقت  َالقيم منظومة ضمن األوىل املرتبة األخالقية ِ  الكلية ِ

َالقيم أعىلى ه )العلم( قيمة نتكا ىف َّاملتضمنة  ثـم )الشجاعة( قيمة تليها ِ

  عـىلى القيمـ ُّالتـدرج هـذا ولعـل )والوفـاء( )الرش وهزميـة( )الصرب( قيمة

 
                                                           

قصص وحكايات األطفال، رشكـة الجمهوريـة الحديثـة، :ئيل هدى بشري وأمىل ميخا)١(
 .٤٢، صـ٢٠٠٥القاهرة، 

، ١٩٩١الرتبية الثقافية للطفل العرىب، مركز الكتاب للنرش، القـاهرة :  أحمد سويلم،)٢(
 .٧صـ 

ديوان كامل كيالىن، الهيئـة املرصيـة العامـة للكتـاب، القـاهرة، : عبدالتواب يوسف)٣(
 .٢٣، صـ ١٩٨٨



 ٢٥٥فن التدريس بالقصة  

َالقيم محور  مـن اللـون لهـذا معالجته أثناء الكاتب إليه عمد قد األخالقية ِ

ِاملكتشفني حياة تناولتى الت القصص  علـم من كذل َّيتطلبه مبا الجغرافيني، ِ

 .)١( " والبرش بالبالد واسع

 :كالتاىل موضوعاتها فكانت العلمية القصص أما

 خـالل من َّلنتعرف الضفادع، حياة عن علمية قصة ":الربيع أصدقاء" -١

 واملعلومـات املخلوقـات مـن وغريهـا الضـفادع وحيـاة أطوار عىل حكايتها

 .الكائنات بهذه ِّاملتعلقة

 طـائر حيـاة عـن العلمية باملعلومات مليئة قصة ":هند وأم سند أم" -٢

 وسـوئها، الطبـاع حسـن بـني لطـائر، لهـذا هجـرة رحلة خالل من الخطاف

 وقد ،"والتمثال الخطاف" الشهرية )واليد أوسكار( قصة عن مأخوذة والقصة

 .الخطاف طائر عنى علم مبلحق عليها عقَّب

 تركيبـه يثح من النمل، حياة عن علمية قصة ":مازن أم مخاطرات" -٣

ـه، ـاه ى،واالجتامعــ العمــىل وســلوكه وتكويـن ـه وخصائصــه، ومزاـي  وحياـت

 .البيولوجية

 خالل ومن وفصائلها، السناجيب عن علمية قصة ":السناجيب أرسة" -٤

 .السناجب مع باملقارنة الفرئان حياة عن الكثري تعرف )فأرة( مع لقائها

                                                           
لفنجستون، قصص جغرافية لألطفـال، املطبعـة العرصيـة، القـاهرة، : "كيالىن كامل )١(

 .٣،املقدمة صـ١٩٣٢



القصة املعلمة ٢٥٦  

 وعـن وأنواعهـا، جاراألش عن القصصية مادتها وتدور ":الغابة جبارة" -٥

 ومـن واألعاصـري، العواصـف به تفعله وما األرض، عىل وعمره البلوط شجر

 كانت منذ الشجرة هذه عن للعصفورتني يحىكى الذ العجوز الغراب حكاية

 هـذا مـن هدفه ِّيبني مبا الكيالىن لها َّقدم وقد ،العاصفة اقتلعتها حتى بذرة

 .ىالعلم القصص

 وسـلوكها وأنواعهـا وحياتها األرانب عن علمية قصة ":الربسيم زهرة" -٦

 ًأخطـارا تواجـه منهـا عائلـة تقابـل وطرائـف حكايـات خالل من وتكاثرها،

ِتود  بغريهـا األرانـب عالقـة مـن خوف ىف َاآلخرين وتجعل البعض، بحياةى ُ

 .الكائنات من

 بـني صداقة صورة ىف والكالب القطط عن علمية قصة ":الصديقتان" -٧

َوتعنى مترض، كلبة  بيتهـا عـن وغيابها مرضها فرتة ىف صغارها برعاية القطة ُ

 أم( والقطـة )يعفـور أم( الكلبـة بـني متينـة صـداقة تنشـأ ثـم تعود، حتى

 .)خداش

 وتـاريخ وعاداتهـا العناكب حياة عن علمية قصة ":الحزين العنكب" -٨

 إذ ى؛الحتمـ مصـريه ينتظـر وعنكـب ثالثـة، إخـوة بـني محـاورة ىف حياتها،

 .الدائم للعمل العنكب وحب زوجته، فرتسهست

 حمـري مـن فيـه ومـا اإلصـطبل حيوانـات حـول تدور ":اإلصطبل ىف" -٩

 الحيوانـات لهـذه العربية الكنايات فيها املؤلف ويستخدم وبهائم، وأحصنة

 .به َتتفاخر وما



 ٢٥٧فن التدريس بالقصة  

 ومـا النحـل عـامل حـول تـدور علميـة قصةى وه ":العاملة النحلة" -١٠

 وبهـا النشـاط، وهـذا َّالدقـة بهـذه النحـل مملكـة ملتع وكيف فيه، يدور

َمقتبس "النحل ىف إملامة" صورة ىف تذييل َ  ىف "الفرنسـية املعارف دائرة" عن ُ

 ىف َاملتداولـة املصـطلحات كـلَّ ُّيضـم )الصغري النحال معجم(و صفحة )١٢(

 .ومعانيها النحل عامل

 الرسد أثنـاء صـعبةال الكلـامت برشح َّإما املجموعة هذه ىف الكيالىن قام

 وهـذا القصـة، نهايـة ىف بـاملفردات معجـم بإلحـاق َّوإما ،القصىص والحوار

 الكلـامت مـن الكثـري وجـود رغـم اللغويـة، الصـعوبة عـن أبعـدها العمل

 الـرثوة لزيـادة وذلـك أعاملـه، كـلِّ ىف املؤلـف إليـه يعمـد كهـدف الصعبة

 .القارئ عند واللفظية اللغوية

 الخيـال وقصـص ى،العلمـ للقصص الصالح ساساأل تضع املجموعة هذه

 )١(.بعد فيامى العلم

  تامر زكريا قصص

 الـعرش، السـنوات عـىل يربـو مـا فمنـذ خاصـة، وقفة تامر زكريا مع ىل

ـا  ـة قمـن ـراءة ـعـىل الـطـالب لتـشـجيع بتجرـب   ـجـدة، ـمـدارس إـحـدى ىف الـق

  لكذ قبل له قرأت قد أكن مل وحقيقة تامر، زكريا قصص عىل االختيار ووقع

 

                                                           
دور قصص كامـل كـيالىن ىف تنميـة القـيم الثقافيـة : محمود محمد محمود خليل )١(

 لألطفال، مرجع سابق



القصة املعلمة ٢٥٨  

ى التشـويق وأسـلوبه األسـلوب بسـاطة مـع التفكـري ىف العمق هذاى وهالن

 اخرتناـهـاى الـتـ قصـصـه إن أـقـول أنى يـفـوتن وال الـسـليمة، ولغـتـهى الراـقـ

 الطـالب لـدى ًواسعا صدى القت )النهر سكت ملاذا( مجموعته من للطالب

 ولودخـ القـراءة عـىل إقبالهم أسباب أهم من وكانت املتوسطة املرحلة ىف

ى لـد ثـار وهنـا.. .ًكبـريا نجاحـا التجربـة وحققـت طويلة، فرتة منذ املكتبة

 :سؤال

 منتقـاة قصص خالل من مدارسنا ىف الحرة القراءة حصص تكون ال ملاذا

 قبـل مـن بعنايـة مختـارة القصـص فتكـون القـراءة، عـىل الطالب لتشجيع

ى حبفم للطالب، تشويقا القصص أكرث تقيس دراسات عىل وبناء متخصصني

 أساسـا ذلـك بعـد صـارتى التـ القصـص قـراءة من بدأوا واملثقفني القراءة

 .املعرىف والشغف للتخيل

 نسـعى ًعظيام ًهدفا كانت وإن فحسب لذاتها مقصودة القصة فليست

ى ه إمنا ،جامىل وحس وأفكار قيم من الطالب ىف غرسه نريد ما بث ىف إليه

 أخـرى مجـاالت ىف بـالقراءة والولـوع املكتبـة عـىل لإلقبال تحفيزية وسيلة

 لعوامل ذهنه تفتق من القصة جو أتاحه ما خالل من الطالب ذهن ىف تتفتح

 .جديد هو ما استكشاف إىلا ًدفع تدفعه خفية

 روايـات سلسـلة عـىل اطلعت منذ بدأت للقراءةى حب بدايات أن أذكر

 :مثل من ًقصصاى تحوى والت للجيب مرصية



 ٢٥٩فن التدريس بالقصة  

 فــارس(و )٢٠٠٠ كوكتيــل(و )لاملســتقب ملــف(و )املســتحيل رجــل(

 إلخ... .)زوم(و )األندلس

 القصـص هـذه مـنى بيـد وقـع مـا كل وقرأت التهاما ألتهمهاى وجدتن

 تلـك أثارتـه مـام املزيـد قـراءة إىل بعـدهاى دفعن ما وهو القراءة فأدمنت

 مجـاالت ىف والتشـوق املعرفـة مـن للمزيـد حـب مـن والروايـات القصص

ى دراسـت استكامل إىل الدافع وهو واألدب،ى علمال والخيال والعلوم التاريخ

  .اآلداب ىف املعلم إعداد ىف والدكتوراه املاجستري عىل والحصول العليا

 :لألطفال كتبى الذ تامر زكريا إىل نعود

 .١٩٧٧ دمشق، الثقافة، وزارة النهر، سكت ملاذا

 .١٩٧٧ دمشق، العرب، الكتاب اتحاد للسنونو، الوردة قالت

َنرشت للألطفا قصة ِ َمصورة، كتيبات ىف ُ ّ ٢٠٠٠. 

 ٢٠٠٨ غابة ىف صياد 

 أسلوبه، فتميز ١٩٦٨ عام منذ لألطفال للكتابة توجه تامر زكريا أن أذكر

 محمـد أحمـد عنـه قال،بالطفولـة الخاصـة ومفاهيمـه للغتـه االنتباه وأثار

 تجـاوز لألطفال،ا ًجد القصرية القصص من كبري عدد إىل باإلضافة... " :عطية

 العامليـة اللغـات إىل ترجمـت فقـد أيضـا، أوروبـا إىل العرىب الوطن داهاص

 يبـث جديـد عـرىب أطفـال ألدب الصـحيح الطريـق بدايـة قصصه وشكلت

  ى،عرصى فـنـ قاـلـب ـخـالل وـمـن... والنـضـالية والقومـيـة اإلنـسـانية الـقـيم 

 



القصة املعلمة ٢٦٠  

 وتـرأس. )١("الجديـد العـرىب اإلنسـان تكـوين ىف ليسهم بديعة، عربية ولغة

 االسـلوب عـن ابتعـد وقـد هـذا ،)٢(١٩٧٠ -٦٩ عـام منـذ رافع مجلة كذلك

 والتلقـني )تفعـل وال افعـل( واإلرشاد املوعظة عىل القائم السائد،ى التقليد

 من بد وال" :يقول والرضوخ اإلذعان منا ًمزيد االّ الطفل عندى ينم الى الذ

 يعـاىن تمـعمج ىف السـليم النمـو ينمو أن ميكن ال األطفال جيل بأن التنويه

 االـهـتامم ـفـإن ـلـذا والـعـوز؛ والـهـوان، والقـهـر الظـلـم فـيـه واألمـهـات اآلـبـاء

 فتحريـر ،اًأيضـ بالكبار االهتامم نفسه الوقت ىف يتطلب باألطفالى الحقيق

ى التـ األوىل الخطوة هو تطورهم دون ويحول إنسانيتهم، ّيشوه مام الكبار

 .)٣( "...منها البد

 أن ويـرى لألطفـال، قصـة وخمسـني مائـة عىل يزيد ما زكريا كتب لقد

 شخصـية ىف السـلبية آثارهـا تتضـح جرمية لهو لألطفال رديء كتاب تقديم

 تنميـة ىف تسـاهم أن الثقافيـة املؤسسـات عـىل أنه كام يكرب، حينام الطفل

 :املجموعـاتى فهـ لألطفـال قـدمهاى التـ مؤلفاته أما. ووعيه الطفل ثقافة

 ،١٩٧٧ "للسـنونو الوردة قالت"و ١٩٧٥ "يتالب" و١٩٧٣ "النهر سكت ملاذا"

                                                           
فن الرجل الصغري، ىف القصة العربية القصرية، اتحـاد الكتـاب : أحمد محمد عطية) ١(

 . ١٠١، ص١٩٧٧ دمشق، العرب،
، ١٩٨٤/ ٨ تغريب ىف دائرة الطاعـة، مجلـة أوراق، ع–ثقافة الطفل : هالة معتوق) ٢(

 .٣١ص
 . ٥، ص١٩٨٠ -٧٩ / ٢١٥ -٢١٤األطفال واملستقبل، مجلة املعرفة، ع: زكريا تامر) ٣(



 ٢٦١فن التدريس بالقصة  

 العـرىب الفتـى دار ىف نرشهاى الت القصص من وعدد ،١٩٧٩ "األرانب بالد"و

 )١()...وغريها البيضاء للورقة بيت املطر، الطفل، مدرسة، بال يوم(

 جـهـة ـمـن بالوـضـوح أنواعـهـا اـخـتالف ـعـىل القـصـص شخـصـيات تتمـيـز

ا ًتبعـ لكنهـا ،الذاتية وخصائصها عتهابطبي وتتمتع ،ثانية جهة من )الجرأة(و

 ذواتها ىف فتتحرك ،حدودها تتجاوز انا دامئً تحاول -الفني الخيال ملتطلبات

ا ًأفكـار تحمـلا ًرمـوز منهـا ليتخـذ ،هائلة بشحنات الكاتب يشحنها رغبات

 .السحرية العوامل ىف الدخول بغية ،كبرية

 املجتمـع عـنا ًحيـا ًتعبـري تشـكل تـامر زكريا قصص إن القول نستطيع

 حقيقـتـه ـعـن النـقـاب تكـشـف ـكـاما دقيقًــ ًرـسـام واقـعـه فرتـسـم ى،الرشـقـ

 املليـئـة النـصـوص ـخـالل ـمـن ذـلـك ويتـضـح الـشـعبية، وعاداـتـه بشخوـصـه

  .ىالرشق مجتمعنا عىل تدللى الت الواضحة الرصيحة باإلشارات

 أصـحاب عـىل رد فيـه تـامر لزكريـاا ًطرحـ نعـرض ذلـك نثبت أن وقبل

 مسـحوق مضطهد مخلوق مثة :"فيقول وغريه مينة حنا يتبناهاى الت الفكرة

 لـه املخلـوق وهـذا والحريـة، الفـرح مـن ومحـروم يضحك ال بائس، هالك

 أنفسـهم يسـمون فمـن. اًمنبـوذ مهمـًال كان ولكنه بلدنا، ىفى حقيق وجود

                                                           
 زكريا تامر والقصة القصرية، وزارة الثقافـة، عـامن، األردن:  امتنان عثامن الصامدى)١(

 ١٠٣ص ١٩٩٥



القصة املعلمة ٢٦٢  

 اليانـصـيب،ى وـبـائع املتـسـولني تـصـوير ىف منهمـكـني ـكـانوا ملـتـزمني،ا ًكتاـبـ

 )١(."ًاوماديا ًروحي بلدنا ىف املسحوقة الطبقة أنهم عىل وتقدميهم

 الـصـغرية، الربجوازـيـة الطبـقـة مجتـمـع هـمـوم ـعـن يـعـرب ـتـامر فزكرـيـا

 عـىلى الرشقـ املجتمـع ميارسـهاى التـ القمع مظاهر لنا أبرز وقد وقضاياها

 سـلطة وهيمنـة الطبقيـة، الفـروق من موقفه بتوضيح ممثلة النخبة أبنائه

 )٢( األبوية والسلطة ى،واالجتامع الذاىت واالغرتاب عادات،وال والقيم األخالق

 إنـسـانية شخـصـية إىل النباتـيـة او الحيوانـيـة الشخـصـية تتـحـول حـيـث "

 ،واحـد آن ىف ومتخيـل معـيش واقـع عـن للتعبري ،الخوارق منا ًشيئ متتلك

 .الفاصلة الحدود بينهام متحى

 إىل الطفولـة ميـل وراءا ًمنـدفع ،كبـرية أهميـة الخيـال تـامر زكريا أوىل

ـمون ـاىئ املـض ـذ الحـك ـوى اـل ـىلى ينـط ـوعات ـع ـيات موـض ـتأثر وشخـص  تـس

 ،جديـدة امكنـة إىلى الـواقع وزمنهـا الجغرافية أمكنتها من بها يتنقل ،باهتاممه

 مـن املفضـلة شخصـياته تكـون أن عـىل الكاتـب حـرص لـذلك ،حلميـة وأزمنة

 اضـافة ،والذئب كالثعلب ةواملتوحش ،كالفأرة واملؤذية ،كالقط األليفة الحيوانات

 ،محببـة شخصـيات بوصـفها ،واألم واملعلمـة كامللـك البرشيـة الشخصيات إىل

  حركيـة أو جسـدية بصـفات متيزهـا عـن فضـًال ،عاديـة غـري قدرات تحمل

 

                                                           
 .١١٥وانظر أيضا السابق، ص١٢٦مقابلة مع زكريا تامر، ع: مجلة املعرفة)١(
 ٥٢  امتنان الصامدى، مرجع سابق ص )٢(



 ٢٦٣فن التدريس بالقصة  

 ىف لوقوعهـا ،بهـا فيتأثر الطفل بيئة تالزم ،اإلدراك وسهلة جذابة ،صوتية أو

 تكـون فحـني ،توظيفهـا تامر زكريا جادأ وقد ،والخيايلى الواقع عامله نطاق

 يجسـده ،اًقيميـا ًهدفى يؤد أن البد قصته ىف بطًال الفأر أو القط أو الدمية

 مميز شكل لهام عينني ذات فالدمية ،النوعية سامته من بيشء يحتفظ وهو

 وزخـم النـاعم ووبـره بوداعتـه والقـط ،حركتـه بخفة يتميز والفأر ،مسلو

   .الفأر عىل يهجم عندما انطالقة

 عـن التعبـري رمـوز بـني )الصـويت الوقع(ميثل ما مدى الكاتب أدرك فقد

 وأصـوات ،التغريـد أنغـام القصصـية مجموعاتـه ىف كـرثت لـذلك ،املضمون

 وبكـاء ، حيوانات وضحك ،رجال ورصاخ وصياح ونهيق مواء من الحيوانات

 )١( .الحدث وخدمة املعنى عن للتعبريى فن بأسلوب كلها وظفها ،أطفال

 فالطفولـة ،املطلـق الحيـاة قـانون بوصـفها الحركة إىل الكاتب والتفت 

 ىف العـامل ىف الكتـاب كبـار َّجسـدهاى التـ ،الحيويـة من وعامل ،وبراءة ٌلعب

 التامريـة القصـة مـنا ًواسـعا ًحيـز الحركـة شـغلت لذلك. االدبية روائعهم

 بوصـف ،الوثـاب وخيالـه ،الطفـل متطلبـات -عفوية بصورة -بذلك مراعية

                                                           
 حمد قرانيا )١(

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=٢٠١٢#
sthash.R٨bzFOJJ.dpuf 



القصة املعلمة ٢٦٤  

 وجـدت إال الطفولـة وجـدت مـا بـل ،الطفولة مستلزمات منا ًشيئ الحركة

   .الحركة معها

 عىل اللون إضفاء إىل فيعمد ،وإيحاءاته اللون خصائص الكاتب يستغل 

 مـن ،القصـيص الرسد ىف تزيينيـة كحليـة تامـة بعفوية والحيوانات الطبيعة

 أطـوار أو ،حياتها لتفاصي ورصد ،شخصياته سلوك تتبع إىل ينرصف أن دون

 ،النوعية خصوصياتها من جزئية بالتقاطى يكتف وإمنا ،روابطها وواقع ،منوها

 مـرآة قصة ىف فالطاووس ،املشهد لتوضيح ويوظفها ،والهيئة باللون ويقرنها

 .سريك مهرجان يشبهى الذ املنفوش امللون بريشه يزهو والبومة للغراب

 قصـص لـبعضا ًعنوانـ منـه عـليج ألن بـه حدا باللون الكاتب واهتامم

 مـنى الطبيعـ معناهـا الـخرضة صفة فحملت األخرض كالعشب ،املجموعة

 ،الطبيعـة ىفى هـ كام العنوان ىف فكانت ،ترميزية أو إيحائية داللةى أ دون

 عـدم الجيـاد قـررت حـني ،فني رمز إىل الرسد ىف تحولت ان لبثت ما لكنها

 ،حريتها مقابل عنها الرحيل عىل فيها البقاء وفضلت ،الجرداء أرضها مغادرة

   .االخرض بالعشب سطحها واكتىس ،ًاوفخرا ًفرح األرض ارتجفت

 ،معنـاه اقتنـاص الصـغري عىل يسهلى الذ الشفاف الرتميز إىل عمد وقد

 قصـة بها استهلى الت كالبداية ،والعذوبة البساطة ىف متناهى شاعر بأسلوب

 اإلنشـاء عـنا ًابتعـاد الكتـاب أكرث أنه مع ،الندية بالعاطفة الزاخرة الكسىل



 ٢٦٥فن التدريس بالقصة  

 ،مفتـوح شـباك حافـة عىل عصافري ثالثة حطت ،الشمس ارشقت ملا" :األدىب

 "..الرسير عىل نامئة الصغرية البنت )مها( حيث الغرفة داخل إىل ونظرت

ى الـذ الحـدث سـري ىفى املنطقـ والتسلسـل والرسد والحـوار والتكثيف

 فيجعل ،متمرس ككاتب للصغار بيدها ًمطواع يغدو للكبار الكتابة ىف رسخه

 .،اًميسور سهًال املمتنع الصعب

 جهـة مـن )بالوضـوح( أنواعهـا اخـتالف عـىل القصص شخصيات تتميز

ا ًتبعـ لكنهـا ،الذاتية وخصائصها بطبيعتها وتتمتع ،ثانية جهة من )الجرأة(و

 هاذوات ىف فتتحرك ،حدودها تتجاوز انا دامئً تحاول -الفني الخيال ملتطلبات

ا ًأفكـار تحمـلا ًرمـوز منهـا ليتخـذ ،هائلة بشحنات الكاتب يشحنها رغبات

 الحيوانيـة الشخصـية تتحول حيث ،السحرية العوامل ىف الدخول بغية ،كبرية

 واقـع عـن للتعبـري ،الخوارق منا ًشيئ متتلك إنسانية شخصية إىل النباتية او

 يتميـز ملـاا ًنظر الفاصلة؛ الحدود بينهام متحى ،واحد آن ىف ومتخيل معيش

 والتنقـل والوثـب الحركـة عـىل قـدرة مـن والخيـال الواقـع ىف الحيـوان به

 واليحـاور اليـتكلم الحيـوان بـأن الطفـل معرفـة مـن الـرغم عىل ،والطريان

 ان للبنـت وال ،اًطبيب يكون ان للغراب ميكن فال ،االنسان يفكر كام واليفكر

 ،غرائبيـة وقوة إغرائية ذبيةجا متلك القصة ىف فإنها ذلك ومع ،سمكة تكون

 فيشـعر الخيـال به ينبو وال ،لحزنها ويحزن ،لفرحها فيفرح ،الصغري معها يتفاعل

 اليه تشري ما مع يتوافقا ًايجابي الخيال كان لذلك.. وفنيتها واقعيتها بني بالتناقض

  مـنا ًجـزء تـامر زكريـا عنـد وغـدا ،والرتبـويني الطفل نفس علامء دراسات

 



القصة املعلمة ٢٦٦  

 إىل قصصـه إليصـال يسـتخدمه داخـىل محفـز هـو أو ،لألطفال ةالكتاب فن

 )١(  .الصغار

 بخصوصـية منسـوجة ألنهـا ،عاديـة غـري تـامر زكريـا لدى الشخصية ان

 روح مـن قـل او ،الشـعبية الحكايـة شخصـيات مـن الـروح قريبـة إيقاعية

ـة( ـة كليـل ـن وإن ،)ودمـن ـت ـم ـه الثواـب ـاء لدـي ـة إىل االنتـح ـة الحكائـي  الرتاثـي

 مـن متبدلـة متغـرية الشخصية كانت لذلك. اللطيفة النكهة ذات ةوالشعبي

 للـدورا ًتبعـ أدوارها تتغري والعصفور والوردة والفأر فالقط ،أخرى إىل قصة

 عـن للتعبـري وسـيلة ليغـدوى الفنـ الرمـز الحيـوان يتجـاوز وقد ،بها املناط

 ىلالخيـا واملكـانى الحقيقـ املكان سامت فيه ،جديد واقع ىف نفسية رغبات

 إذ. العامليـة الطفليـة القصـص مـنا ًكثـري يقرتب املزية بهذه وهو ،الوهمي

 العـارشة بـني حرصهـا ميكن معينة سن ىفى والرتبوى الفن املستوينيى يراع

 عليه تقع او ،الطفل يلمسه ما كل ىف الحياة تنبعث حيث ،عرشة والسادسة

 ،برشيـة منـاذج عـن املنقولـة الشخصـيات مـن ويتخيله به يسمع أو ،عينه

 الخياليـة الحالـة وتغـدو ،والواقـع الخيـال بـني الفاصـل الحـد فيهاى يختف

 الواقـع بـني الحـد ويظل ،أوضح وبصورة ،الطبيعية املسلامت من السحرية

 ،الفضاءات ىف جسمها يطري الورقية الطائرة ىف نلمسهى الذ كالحد ،والخيال

   .بخيط األرض إىل الطفل بيدا ًمشدود يظل لكنه

                                                           
  السابق)١(



 ٢٦٧فن التدريس بالقصة  

 والكتابـة ،اًبريئـا ًواعيـ طفـًال قصصـه ىف تـامر زكريـا كـان ؛ملحصلةا وىف

 إىل اإلصـغاء يحسـن ان إال املوهـوب الكاتـب مـن تحتاج ال للطفل الجيدة

 بعقـل ويفكـر ،بأذنيـه ويسمع بعينيه يرى.. داخله ىف القابع الطفل صوت

 بالتحديـد هـذا ولعـل ،تجاربه أبسط ذلك بعد يكتب ثم ،بحواسه موصول

  .تامر زكريا فعله ما هو



القصة املعلمة ٢٦٨  

 

  للمعلمني إرشادات
 تعليمية كوسيلة القصة استخدام عند

 

 

 :قصصية مناذج من عنه االبتعاد يجب ما

 إيجابياتهـا، مـن أكرث سلبياتها ألن عنها االبتعاد األفضل من قصص هناك

 محاذير فيها الكرتون أفالم ىف تعرضى الت فالقصص. .نفعها تفوق فمضارها

 )١( :اآلتية النقاط ىف املنجد صالح محمد جمعها ةعديد ومنكرات

 :والرهبة والرعب الفزع تثري قصص -١

ا ًاشتياق الذائقة ىف ترتك والرهبة، الفزع طيف عليها يغلبى الت القصص

 الغولـة،ا ًأمن( قصص :ذلك وأمثال ،اًوعقدا ًجبن النفس وىف بالجزع،ا ًممزوج

 الحـس وتقتـل الشخصـية، تهـدم القصص هذه )والعفاريت املردة، وقصص

 الطفـل تؤسـس ولكنهـا الشـجاع، الطفـل تؤسـس وال الطفـل، لدىى الفكر

 .فرائسه من الخوف يتملكى الذ املتخاذل، الجبان

                                                           
  الرتبية بالقصةنوان من مقال ملحمد صالح املنجد بع )١(

https://saaid.net/tarbiah/١١٦.htm 
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 املعايشـة لحظـة مـن االنرصاف، بعد حتى الفكرة معايش يظل فالطفل

 وأن بـالظالم، تحـارصه عفاريـت هنـاك أن بالفعـل يتخيـل للقصة، الفكرية

 ال أنـه لوجـد لنفسـه، منـا كل نظر ولو ،...إلخ )البرئ عند الغولة اأمن( هناك

 عـىل الطفـل نؤسـس أن فيجب صباه، ىف قرأهاا ًقصص بوجدانه يعيش يزال

 أمـةى فنبن الجنب عىل الطفل نؤسس أن ال شجاعة، أمةى نبن لىك الشجاعة،

 .ضعيفة

 :لألخالق منافية مواقف عىلى تحتوى الت الشعبية القصص -٢

ى تحتـو الى الت ،)والجاسوسية -وسوبرمان -طرزان( قصص :ذلك ةوأمثل

 املشـاكل، لحـل كوسـيلة العنف متجد ما بقدر ،أخالقية أو إنسانية قيم عىل

 .املواقف حسم ىف األقوى العاملى ه البدنية، القوة وتجعل

 يعـرف وال الحيوانـات، بـني تـرىبى الـذ ،)طـرزان( شخصية طرح :مثال

 الطفـل سـلوك تسـقط الفكرة هذه البدنية، بالقوة إال مشاكله لحل وسيلة

 قصـص طـرح فيجـب العقـل، استخدام دون ،العدواىن السلوك إىل ،العقالىن

 .القوة محل العقل بإحالل املشاكل حل عىل الناشئة تدرب

 :متجيدها أو الرش قوى عىل العطف تثري قصص -٣

 الرش انتصـار مثـل ومتجـده الرش، قـوى عىل العطف تثريى الت القصص،

 .ىالرشط عىل الرشير...املظلوم عىل الظامل.. الخري، عىل

 يكـذب كمـن للطفل الخاطئ السلوك يكشفون أنهم بحجة ويطرحونها

 الكـذب عـىل يرتىب الولد الحقيقة وىف أبيض كذب هذا يقول ثم أوالده عىل
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 الرش قـوى عـىل العطـف إثـارة عـن أما ،أسود وال أبيض كذب هناك فليس

 ضمن ليبقى ،الخاطئ السلوك يسلك الولد تجعل قد النهاية ىف له واالنتصار

 .املنترصين األقوياء طائفة

 ى،الحديـد الرجـل مـان، وسـوبر الخـارق، الرجـل قصـص( :ذلك مثال  

 ) جالندايزر

  :منهم وتسخر اآلخرين تعيب قصص -٤

 وإيقـاع لهـم املقالب وتدبري اآلخرين من السخرية عىل القامئة القصص

 الـبعض نطـق ىفى خلقـ عيب أو املعاق علة من السخرية منها بهم، األذى

 أو مـا فـخ ىف بإيقاعـه بـاألعمى، األذى وإيقـاع مـثًال للكبـري املقالب وتدبري

 األمثلـة ومن املقلب، مدبر أو املخطئ عىل الواقع األثر تعظيم دون غريها،

 ،"ىوجـري توم " قصة ىف املتحركة األفالم :ًاتربوي الخاطئ الفكر لهذا الشهرية

 فاسدة أنها إال األجيال لدى جامهريية شهرة من بلغته ما رغم القصة وهذه

 الطفل يقلده ،ًاخاطئا ًسلوكيا ًمنط الطفلى وع ىف األفالم هذه ِّترسب ،ًاتربوي

 ويحـس حولـه، مـن عـىل الفكرية والشقاوة املتعة ذات ليحقق به ويتمثل

 إىلى وتؤد األسود من تسخر ىالت األفالم تلك وكذلك اآلخرين، عىل بالتفوق

 األطفـال، نفـوس ىف والحقـد الضغينة يرسب فهذا األسود اآلخر الجنس نبذ

 .والتآلف الوحدة ال والترشذم التفرقة ويؤسس

 يفـرتض كـانى والتـ لألطفال املقدمة القصص واقع من مقتطفات فتلك

 . تربوية تكون أن
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 وغـري قليلـة لألطفـال طرحهـا املناسـب القصـص إن الـبعض يقـول رمبا

 املفيد القصص من الكثري والسنة الكتابى فف صحيح غري كالم وهذا مفيدة

 .مفيد والسنة الكتاب قصص وكل

 العمليـة ىف عنهـا االبتعـادى ينبغـ قصصـا هناك أن املنجد عىل ونضيف

 لألطفال صيغت ثم أساسها من لألطفال تكن ملى الت القصص ومنها الرتبوية

 تتفـق الى التـ األجنبيـة وغالبيتهـا مخـترصة اترواي أو مسلسالت صورة ىف

 .كثريةى وه وقيمنا

 َّبينـت فقـد للطفـل املقدمـة املرتجمـة القصـص مـن الحذرى ينبغ كام

 القـيم عـىل املرتجمة األطفال لكتب السلبية اآلثار خطورة الدراسات إحدى

  للطفل الرتبوية

 رتجمـةامل األطفال مطبوعات بعض تحليل إىل الدراسة هذه هدفت فقد

 اسـتخدمت وقـد العـرب، أطفـال مـن كبرية قطاعات بني ًرواجا تجدى والت

 املقدمـة املرتجمـة املـواد بعـض أن إىل وتوصـلت ،التحليىلى الوصف املنهج

 يلـزم لـذا ومبادئـه وقيمـه الطفـل نفسـية عىل كبري أثر لها العرب لألطفال

 ىف وتنميتـه غرسـه يلـزم مام ًكثريا تفسد ال حتى الشديد للتدقيق إخضاعها

 إذ مضـمونها عـن يختلـف الدراسـة عنوان أن الباحثة وترى. املسلم الطفل

 الرتبويـة القيم عىل املرتجمة األطفال لكتب السلبية باآلثار الدراسة عنونت

 وقصـص شـعر مـن للطفـل يكتـب مـا كـلى تعنـ والكتب العرب، لألطفال

 طفـالاأل كتـب مـن تناولـت أنهـا إال وموسـوعات، ومعلومـات ومرسحيات



القصة املعلمة ٢٧٢  

 وقـد واملغـامرات، الخيـال قصص عىل اقترصت كام فقط، املرتجمة القصص

 )١(.الطفل وسلوك نفسية عىل أثرها حيث من تقييمها تم

                                                           
اآلثـار السـلبية لكتـب األطفـال املرتجمـة عـىل القـيم الرتبويـة :  يعقوب الشـاروىن)١(

 م، ١٩٨٦ ،٢٣لألطفال العرب، سلسلة بحوث ودراسات املركـز القـومى لثقافـة الطفـل 
 . هـ١٤٠٨
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  القصة استخدام عند للرتبويني نصائح
 التعليمي املوقف ىف

 

 

 معلـوم وضـع عـىل االرتكاز عىل تقوم ذاتها بحد التعليم اسرتاتيجية َّإن

 يكـون االنتقـال وهذا. تعلمه يراد مجهول وضع إىل منه نتقالواال للمتعلم،

 يـتعلم ال فالطفل. بالحديث القديم تربط منطقية وأدلة وسائل طريق عن

 عـىل ترتكـز أنى ينبغـ إياها تعليمه نريد معلومةى أ فان ولذلك فراغ؛ من

 ومعنـى. تقنياته من واحدة تشكل بل لديه، معروفة منها أبسط معلومات

 أجـل من للطالب، مألوفة أرضية عىل تعليمه يبدأ أنى ينبغ ملعلما أن ذلك

 كانـت وان حتـى والقصـة. يألفـه وال يعرفـه مـا ال إىل ًحثيثـا بـه ينتقل أن

 . والطالب املعلم بني والثقة األلفة من جو خلق إىلى تؤد إمنا قصرية،

 وأن بلغتـه املعلـم يحكيهـاى التـ القصة رواية الطفل يعيد أن املهم من

 يقـف أن شـأنه مـن التلخـيص فهذا بتلخيصها يقوم أن جدا ومهم. ناقشهاي

 ومـدى أهـدافها تحقـق ومـدى للقصـة الطفـل اسـتيعاب مدى عىل املعلم

 .أسلوبه مستوى عن فضال بأسلوبه إنتاجها إعادة عىل قدرته
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 يـدرك خاللـه فمـن. .الرئيسـة النقـاط عـىل تركيـز إال هو ما فالتلخيص

 تفهمـه ومـدى القصـة أحـداث مـن الطالـب لدى تاممااله أولويات املعلم

 من فيها ومناقشته .الطالب شخصية خالل من ذلك إليه يشري وما ألحداثها

  كتابنا ىف السابقة املحاور خالل

 للتـدريس اختياراتـه مـن األول املقام ىف القرآىن القصص يجعل أن وأرى

 قصـص ثـم بالعـر أيـام مـنى رو مـا يليها الرشيف الحديث يليها بالقصة

 الرمزيـة القصـص ثـم العرب قصص من موثقا ورد وما التابعني أو الصحابة

  .املعلم خيال نسجه ما ثم الحالية الواقعية القصص أو ودمنة كليلة ىف

 قصة لنسج النص مناسبة ومعرفة األدىب النص بجوانب اإلملام أرى كذلك

 قصـة ةبصـور الـنص مناسـبة صـوغ أو ومناسـبته الـنص حقيقـة مع تتالءم

 :وأبياته كلثوم أم بن عمرو معلقة مناسبة مثل الطالب انتباه تثري تربوية

  إلخ.. .اليقينا نخربك وأنظرنا علينا تعجل فال هند أبا   

 املـدرس خيـال من قصة نسج ثم ًجيدا مورده معرفة املثل تدريس عند

 ..وكذا كذا حني مثال نقول كأن ملرضبه

 يحمـل مبـا مشـفوعة مخـترصة لشعر ةحيا قصة بذكر األدىب للنص ميهد

 .االنتباه لجذب اإلثارة
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  الكاتب يقرتحها تعليمية قصص

  العربية اللغة ىف
 النحوية القاعد دروس لتبسيط

 

 

 اللغـة تعلـم ىف الطالب غالبية عقدةى ه الجافة النحو قوعد كانت َّوملا

 هذه توضيح ىف للمعلمني املبسطة القصص هذه بتأليف قمنا فقد العربية،

 إىل العلميـة القاعـدة وتحويـل للمعلومـة القصـىص الرسد إطار ىف القواعد

 هذا من علينا به الـلـه َّمن ما وإليكم والرتبويني املعلمني تفيد مشوقة قصة

 .املعلمني إخواننا به ينفع أن الـلـه اسألى الذ الجهد

 الفاعل

 جـنبال قـرص ليجـد دكانـه الغذائيـة املواد محل صاحب دخل يوم ذات

 كـل وجمعـت الفـور، عـىل جـاءتى التـ الرشطـة أبلـغ ! رسق قـدى الروم

 ..الفاعل عن للبحث املجاورة املحالت أحاب تسأل وأخذت العامل،

 عـن البحـث هـو الشـاغل شغلهم كان حرضوا الذين الرشطة رجال كل

 لـه مـن كـل يستجوبون اليوم طيلة وظلوا. .القرص ذلك رسقى الذ الفاعل
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 ىف تساعد بها يدىل معلومات لديه وشاهد قد أحدهم كان إذا. .باملحل صلة

 ..الفاعل عن البحث

ِّوقيد الفاعل معرفة عن عجزوا وقد ،طويًال البحث استمر  ضـد الحادث ُ

 ..مجهول

 صـاحب فهو غاضب وهو نفسه، الدكان صاحب سأل ؟..مجهول الفاعل

 ىف البلـدة عـن غريـب رجـل وجـاءه عـام مـر ،ماليـة التزامات وعليه دكان

 :له وقال عليه الغريب الرجل سلم العمر منتصف

  األموال هذه خذ

  ؟ى تشرت أن تريد ماذا :الدكان صاحب قال

 ! يشء ال الغريب الرجل قال

 ؟ يشء ال مقابل أموالك تدفع :له وقال الدكان صاحب تعجب

 ،، حقك فهذا ؟هباء أدفعها إىن قال ومن. .الغريب الرجل قال

 ! شيئاى من تأخذ فلم ؟هذا يا حقى أ :له قالو التاجر دهشة ازدادت

ى الـذ الجـنب قـرص مىض عـام منـذ تـذكر هل أخذت، بل :الغريب قال

 ؟ منك رسق

 ؟ الفاعل أأنت. .أذكره نعم البائع قال

 ..بالفعل أيضا يتصف من أنا بالفعل قمت من أنا :الغريب قال
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 أحمـد سدر( قولـك ىف أحمـد وأنا ،)مايل اللص رسق( قولك ىف اللص أنا

 :تقـول حـني املتصـدق وأنـا ،)الصـبي ابتسـم( قولـك ىفى الصب وأنا ،)ًجيدا

 ...وأنا )ماًال املسكني املتصدق أعطى(

 ؟..هذا بكل تقوم من أأنت :قائال الرجل قاطعه

 مـن وأنـا الفعـل أنفـذ فأنـا الفعلية؛ الجملة ىف موجود أنا :الغريب قال

  به يتصف أو به يقوم

 حكايـة مـا ىل قـل ولكـن )بـه يقـوم مـن( وعموضـ فهمت :الرجل قال

 ؟ )به تتصف(

 ؟نفسـه أمـات من هو الرجل هل "الرجل مات" :قولك أىف :الغريب قال

 ..به أتصف بل بالفعل أقوم ال أنا فهنا ال بالطبع

 ؟ الرسقة بفعل قمت ملاذا :ىل قل ولكن :البائع قال

 لرسقـة،ا إىل فاضـطررت عيـاىل قـوت أجـد ال ًفقـريا كنـت :الفاعـل قال

 باملـال الـلــهى أكرمن وحني رسقت، ما قيمة لك أرد أن عىل الـلـه وعاهدت

  .مالك أعطيك أتيتك

 املعطوف

  ؟ تعرفوىن هل.. لغز

 ..املدرسة دخولهام ىفا ًومحمد أحمد شاركتى الذ أنا

 ..وإمنا ًحرفا ولست فعًال لست. .اسم أنا
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 يفيـد أو املشـاركة، يفيـد أن إمـا الحـرف وهـذا حرف بعد إال آىت ال أنا

 ـهـل..والتعقـيـب الرتتيـب يفـيـد أوى الرتاـخـ مـع الرتتـيـب يفـيـد أو التخيـري،

 ؟ عرفتموىن

  ًمجرورا أو ًمنصوبا أو ًمرفوعا آىت فأحيانا ثابت؛ إعراب ىل ليس من أنا

 وال. .ًمرفوعـاى متبوع كان إذا أال أرفع فال إعرابه، فآخذ قبىل ملا تابع أنا

 ا ًمجرورى متبوع جاء إذا إال أجر والى وعمتب نصب إذا إال أنصب

  ؟عرفتموىن فهل الثالث الضلع أنا. .أضالع ثالثةى ذ أسلوب ىف أنا

 النعت

 ؟ كظىلى تتبعن ملاذا -

 ؟ ملصلحتك أتبعك أنا -

 ؟ كيف ! أناى ملصلحت -

 أيهـا يـا إمتامـه عىل ألساعدك فجئت املعنى عن تعرب ال قد وحدك أنت

  الطالب

 ! النعت أيها يحالتوض أرجو -

 كـل يحتمـل املعنـى. .الطالـب حرض قلنـا حرضت إذا أنت :النعت قال

 عالمـة أعطيـك ىك فجئـت وأقـدمهم، فيهـا الطـالب أحـدث املدرسة طالب

 أنـا. .)الجديـد الطالـب جـاء( :يقولون فأصبحوا باليقني الشك تقطع مميزة

ـد" ـا "الجدـي ـب أيـه ـت الطاـل ـفك ىك جـئ ـرزك أـص ـن وأـب ـاق ـع ـالبى ـب   ،الـط

 



 ٢٧٩فن التدريس بالقصة  

ى بـاق عـن لهـاا ًتوضـيح )الفرنسـية اللغـة( قولك ىف )الفرنسية( أنا وكذلك

 إال املحـددة باللغـة أدراكى الـذ مـن ). .اللغـة درست( :قلت فإذا اللغات،

 ؟ منعوت )واللغة( نعت )الفرنسية( فأنا ؟الفرنسية كلمة

 ؟والتأثيث التذكري ىف فقط املنعوت تتبع وهل :الطالب سأل

 ؟ عرشة من أربعة ىف أتبعه فأناى عزيز اي ال :النعت قال

 ..راسب فأنت إذا ؟ عرشة من أربعة ًمتعجبا الطالب تساءل

 عرشة ضـمن أمور أربعة ىف أتبعه فأناى صديق يا ال :وقال النعت ضحك

 بنـد هـذا والجمع، والتثنية اإلفراد ىف فأتبعه تقسيامت، ألربعةى تنتم بنود

 الرفـع ىف وأتبعـه )النـوع( بنـد وهـذا يث،والتأن التذكري ىف وأتبعه ،)العدد(

 )والتنكـري التعريف( ىف أيضا أتبعه كام )اإلعراب( بند وهذا والجر والنصب

 الطلـب جاء( فقولك بند كل من واحدة ىف أتبعه فأنا لذا الرابع، البند وهو

 :ىف الطالب منعوته تبع قد هنا فالجديد .)الجديد

 .والتعريف والرفع والتذكري اإلفراد 

 أو ًاسـام تكون فأحيانا. .أخر بصور النعت أيها أراكى ولكن :الطالب قال

 ..ًظرفا أو جر حرف أو فعًال

 وأحيانـا ًمفـرداا ًنعت فأكون بكلمة أصف إىن :الطالب أيها يا :النعت قال

 الجـر بحـرف أصف وحني فعلية، أو اسمية جملة ًنعتا فأكون بجملة أصف

 .الجملة بشبه أصف فأنا بالظرف أو
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 مبتسـم، بكلمـة الطالـب وصـفت فقد )مبتسم طالب جاء( قولكى فف

 .مفرد فالنعت لذا اسم؛ى وه

 جـاء( قولـك وىف ،فعليـه جملـة فالنعت )يبتسم طالب جاء( قولك وىف

  وهكذا. .الجملة بشبه وصفته فقد )عذبة ابتسامة ىف الطالب

 تصـف ال أحيانـا ولكنـك النعت، أيها ًحق جميلة معلومة. .الطالب قال

 كيف. .أبوه الكريم محمد جاء ىف قولك فام به، يتصل ما تصف بل املنعوت

  ؟هنا النعت يكون

 أصف وإمنا مبارشة منعوىت أصف ال فأناى سبب تعت هنا أنا :النعت قال

 ..جزعها العظيم الشجرة أحب قولك ىف كام به يتصل ما

 .الجميلة معلوماته عىل النعت وشكر الطالب ابتسم

 الحال

  ؟الجنب بكم البائع فسأل بقالة الحال دخل األيام من يوم ىف

 تريـده أم مالحـا أتريـده ،ًلينـا تريده أم ًيابسا الجنب أتريد :البائع فقال 

  ؟ امللح قليل

 كيلـو ىل فهـات ًيابسـا شاهدته أن بعدا ًمالح الجنبى أعجبن :الحال قال

  ًجراما

 ..الفعليةى بجملت ألحق ىك متعجًال سأعود ألىن ًمرسعا

 ؟ الفعلية أم االسمية الجملة تتبع هل :البائع فسأله
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  ًكثريا الفعلية أزورى ولكن االثنني، اتبع أنا :الحال قال

 ! الجملة ىف دامئا أراك الى ولكن :البائع قال

 :ىقصت اسمع :الحال قال

َفضلة ( أنا ْ  اًأساسي ركنا ولست ى،صاحب هيئة ِّألبني الجملة أزور ،)َ

 ؟ صاحب أولك :البائع قاطعه

 .صاحب بال يعيش أن أحد يستطيع فال نعم :الحال قال

 ؟ صاحبك ومن :البائع سأله

 أيضـا وأصـاحب واملفعـول الفاعل فأصاحب كثريون أصحاىب :الحال قال

 أصـاحب أيضـا إىن بـل. .إليه املضاف أو الخربى صاحب يكون وأحيانا املبتدأ

 واملجرور الجار

  هيئتهم ظهرت ما بدوىن نأل هيئتهم ألبني املصاحبة وهذه

 لتبـني أتصـاحبهم :مندهشـا تساءلى الذ البائع وجه عىل التعجب ظهر

 ؟ هيئتهم

 ؟ الحال أيها فضوىل ازداد لقد ؟ هيئتهم تبني كيف

 ؟ أنا فأين ؟ ًمرسعا محمد مىش قلت إذا :الحال قال

 . .اًمرسع الجملة هذه ىف أراك :البائع قال

 ؟ هيئته بينتى الذ من ..نعم :قائال الحال عيله رد

 محمد :البائع قال
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  الفاعلى أ. .محمد هو الحال فصاحب إذا :الحال قال

  فهمتك لقد نعم :البائع قال

 ؟ لك صاحبا به املفعول يكون وكيف

 كلمـة ىف موجـود فأنـا ًسـاخنة القهـوة أرشب أقـول عنـدما :الحـال قال

 :ًأيضاى عن واسمع. .به مفعوًال وقعتى الت القهوة هيئة بينت ألىن )ًساخنة(

 :مرشوحا كتابك هذا أقول

 هنـا فاملبتـدأ مبتـدأ وقـعى الذ كتابكى وصاحب )اًمرشوح( كلمة ىف فأنا

 .ىصاحب

 هيئـة بينتى الت )ًخطيبا( كلمة ىف فأنا قدوىتا ًخطيب أخوك :أقول وحني

 .)أخوك( وهو املبتدأ

 حسـنيى وصـاحب )ًقاعـدا( كلمـة ىف فأنا ًقاعدا بحسني مرت :قلت وإذا

 ىف فأنـا ًصـاخبة األغـاىن سامع أكره :قولك وىف الجر، بحر مجرورا وقعى الذ

 .ىصاحب )األغاين( إليه واملضاف )ًصاخبة( كلمة

 :له وقال أصحابه كرثة من البائع تعجب

 ؟ دامئا مفردا تأىت هل ىل قل ولكن ! أصحابك أكرث ما

 فـآىت ى،أنـواع وأنواعه ًما،متا كالخرب أنا. .البائع أيها يا :قائال الحال أجابه

  جـار بنوعيهـا جملـة شـبه وكذلك فعلية، أم كانت ًاسمية بنوعيها ًوجملة ًمفردا
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 )ًمبتسـام محمد جاء( :قولك ىف تراىن أما ،إليه أضيف وما ظرف أو ومجرور

 .مفردة بكلمة الهيئة عن عربت

 ـهـو( بجمـلـة الهيـئـة ـعـن ـعـربت )مبتـسـم وـهـو محـمـد ـجـاء( :وقوـلـك

 .)مبتسم

 .يبتسم بجملة الهيئة بينت فقد )يبتسم محمد جاء( قولك وىف

 بشـبه الهيئـة عن عربت فقد )ابتسامةعذبة ىف محمد جاء( قولك ىف أما

 .)ابتسامة ىف( جملة

َّفرس  .الحال عن بالكثريا ًمستفيد منها وخرج املناقشة بهذه البائع ُ

 املفاعيل حديقة

 ووردة ـبـه فـعـولامل ـشـجرةى يـسـق املفاعـيـل حديـقـة ىف محـمـد جـلـس

 املفعـول ونبتـة معـه املفعـول وجـذور فيه املفعول ونخلة املطلق املفعول

 .أبدا حديثه ىف عنهمى يستغن ال فهو بهم، سعيد وهو ألجله

 :قال به املفعول يشاهد وبينام

 َ الكفيفا ساعدت كقوىل .ضعيًفا أراه ألىن املفعول؛ أحببت

 :قائًال املطلق املفعول ويتأمل

 ًتأبيدا عنك أستغنى وال.. .اًتأكيدى ديثح بك أؤكد

 :لها قائًال فيه املفعول نخلة ويشاهد

  صديقة يا ًأبدا عنكى أستغن وال. .الحديقة داخَل فيه أنت مفعولة

  :لها يقول معه املفعول جذورى يسق وحني
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 ِالجذورى لسق َالبكور أحب. .ُالفطور ونعم َوالجذور ُأفطرت

 :قائال هألجل املفعول لنبتة ويبتسم

 ى حديقت بها ِّأزين ٍمثار ىف. .ىنبتت أيا ًرغبة سقيتك

 يقابـل أن ىف برغبتـه الحديقـة صـاحب ليخـربه )عمـرو أبا( األمري أرسل

 ولكـن عمـرو، أبـو بهـا انبهـرى التـ املفاعيل حديقة محمد فأدخله محمدا

 جـذور واقتلـع ألجلـه، املفعـول نبتة برجله فداس قلبه، مأل والحقد الغيظ

 األمري ليخرب فجرى. .ًشديداا ًرضب ورضبه محمد معه فتشاجر معه، عولاملف

 َّألن النيـل؛ ناحيـة مىشى الذ محمد عىل للقبض الرشطة األمري فجهز باألمر

 املفاعيـل يضم ببيت تحرس ىف قائال وأنشد األمري، رجال له يرتصد الرب ناحية

  :قائال الخمسة

ُضـربـت ْ َ ًرضبـا َ ْ ْعمـرو َأبـا َ َأتــى داَةَغــ َ ُوســرت َ ْ ِ ًخـوفـــا َوالنيــَل َ َ ْ ْمــن َ ِ 

َعَقـابك ِ  ى ِلـ ِ

 النواسخ من

 َّوإن كان

 املرفوعـان أيهـا يـا" :قـائًال فصاح االسمية الجملة عىل )كان( العم دخل

 ؟ "حالكام كيف

 ..عامه يا مرحى :املبتدأ قال

 ..الطيب بالعم وسهًال أهًال :الخرب قال

 يرسين وهذا ًمرفوعا أراك ؟مبتدأ يا لكحا كيف :)كان( العم قال
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 .الرفع أحب فأنا. .ىجد يا هلل الحمد :املبتدأ قال

 بجعـلى فسـأكتف. .ًمنصـوبا سأجعلك الخرب أيها وأنت ):كان( العم قال

 .ٌمنصوب اآلن من فأنت. .مرفوعني أراكام أن أطيق ال ألىن ًمرفوعا املبتدأ

 ؟ وحدك معك ًمنصوبا سأظل هل :الخرب سأل

 .أخوىت جميع مع ًمنصوبا تكون فسوف الخرب أيها ال :)كان( العم الق

 أصـبح العـم مـن كـل مـع منصـوبا سـأكون أىن هـذا معنى :الخرب صاح

 فتيء وما برح وما وليس دام وما زال وما وصار وأضحى وبات وظل وأمىس

 ؟ انفك وما

 .وه كامى مع مرفوعا املبتدأ وسيظل. .الخرب أيها نعم :)كان( العم قال

 ..)َّإن( العمة وجاءت )كان( العم انرصف

 ؟ االسمية الجملةى ركن يا حالكام كيف :)َّإن( العمة

 ى عمت يا هلل الحمد :واحد صوت ىف والخرب املبتدأ رد

  ؟ بك ماذا .خرب يا منصوبا أراك :للخرب وقالت العمة دخلت

  املبتدأ ورفعى فنصبت )كان( العم علينا دخل قد :الخرب قال

 وسأنصـب مرفوع فأنت أنا دخلت فطاملاى ولد يا ال :)َّإن( العمة قالت

 منك بدال املبتدأ

 ؟ أخوتك جميع مع أمى عمت يا فقط معك سأنصب وهل :املبتدأ قال

 .أخوىت مع أيضا منصوبا ستظل :)ِّإن( قالت
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 ؟ ولعل وليت ولكن وكأن ّأن مع سأنصب أىن ذلك معنى :املبتدأ قال

 ..ىولد يا عمن :)ّإن( العمة قالت

 .هام كام مرفوعان والخرب املبتدأ عاد ) ّإن( انرصفت أن بعد

 إن والعمـة مرفوعـاى يجعلنـ )كـان( فـالعم الحـرية هذه ما :املبتدأ قال

 ؟ نرضيهام ىك نفعل ماذا منصوبةى تجعن

 مرفوعـا سـتظل أخوته أو كان العم علينا دخل إذا. .عليك ال :الخرب قال

 .سأنصب وأنا

 خرجـا وإذا مرفوعة أنا وسأظل تنصب أن فعليك إن العمة دخلت وإذا

 .مرفوعني نعود وحدنا وبقينا سويا

 إليه املضاف

 ؟ تحبها كلمة أجمل ما :ىبن يا يوم ذات ابنه األب سأل

 الـلـه :ابنه أجابه

 نعم هو.. ! لكى تربيت أحسن وما !ى ولد يا إجابتك أجمل ما :األب قال

 .النصري ونعم املوىل

  الكتاب :األب له فقال ؟ىوالد يا أحببته يشء أجمل وما :بنها وسأله

 كلمتـك جانـب إىلى كلمتـ ضممنا لوى والد يا رأيك ما :االبن له ففقال

 ..الناتج ما لرنى

 . .اآلن فلنطبقها. .نعم :قالى الذ الوالد الفكرة أعجبت
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 ؟ ستصبح فامذا الـلـه كلمة مع كتاب كلمة جمعنا إذا

 الـلـه كتاب :الولد قال

 ؟بيشء العبارة هذه تذكرك أال. .الوالد قال

  القرآن = الـلـه كتابى والد يا نعم الولد قال

 ؟ ذلك وكيف األب سأله

 )الـلــه( الجاللـة لفـظ إليهـا أضـفنا ثم كتاب بكلمة أتينا :االبن له قال

 .الكريم القرآن هو الـلـه وكتاب الـلـه كتاب فصارت

 ؟ ذلك نم نستفيد وماذا الوالد سأله

 ..ثالثا معنى أعطانا آخر اسم معنى إىل اسم معنى ضممنا اذا :االبن قال

 هـوى نحو لدرس نحوية قاعدة رشحت أنكى بن يا أتعرف :األب له قال

 اإلضافة

 ؟ ِأبت يا وكف مندهشا االبن تساءل

 إليـه واملضـاف املضـاف اجـتامع هوى ولد يا اإلضاىف الرتكيب :األب قال

 .)لـلـها كتاب( قولكى فف

 وبـذلك إليـه مضـافا فصـار الجاللـة لفـظ إليه أضفنا كتاب هو املضاف

 .إضاىف تركيب عىل حصنا

 ؟أبت يا نعربه وكيف :االبن سأله
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 يـأىت فقـد الجملة من موقعه حسب يعربى ولد يا املضاف :الوالد قال

 دامئـا فهـو إليـه املضـاف أمـا ،ذلك غري أو مفعوال أو فاعال أو خربا أو مبتدأ

 .ىولد يا ورمجر

 ؟أبت يا املضاف ىف يشء يشرتط هل :الطفل سأل

 ال وكـذلك التعريف )ال(و التنوين من يخلو أن البد املضاف :الوالد قال

 .السامل املذكر وجمع املثنى نون له يوضع

 امللفوظ التمييز
 )للدرس كتمهيد تصلح(

 :لهم وقالى الناد ىف أصدقائه عىل خالد دخل

 ..خمسني عىل حصلت لقد

 وجوه يتفرسون فجعلوا كالمه، يكمل فلم متسائلني، إليه األصحاب نظر

 فرتة وبعد رؤوسهم، ىف يدور مبا علم لديه يكون أحدهم لعلا ًبعض بعضهم

 :حسن صاح

 ! بالدهشة أصبتنا فقدى صديق يا الأفصح ؟. .خالد يا ماذا خمسني

ّولم :خالد سأل  ؟ الدهشة ِ

 حصـلت فقـد. .مييزها ما تحتاجو مبهمة )خمسني( كلمة ألن:حسن قال

 مجـال ىف نقطـة خمسـني أم ؟ جنيهـا خمسـني تقصـد هـل !.خمسـني عىل

  ؟ صديقا خمسني عىل حصلت أم الدراسة، ىف درجة خمسني أم الرياضة،
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 رقمـه ويصـل يعـد أن ميكـن مـا كـل تحتملى صديق يا خمسني فكلمة

 .للخمسني

 عـىل صـلتح فقـد ى،صـديق يـا تشـويقكم أردت لقـد :قـائال خالد رد

 ..بحرية رحلة ىف باألمس اصطدتها سمكة خمسني

 بكلمـة ألذهـانهم خالـد إثارة عن الناتج اإلبهام زال فقد الجميع ابتسم

 .)خمسني(

 امللفوظ التمييز
 ..أباه الولد سأل

 ؟ أىب يا وتقدير احرتام بكل الناس عليه يسلمى الذ من

 أراك. .يقـدره كـلوال يحرتمـه فالكـلى ولـد يـا التمييـز إنـه :الوالد قال

 !ى كالم منى ولد يا تتعجب

 مـن فهنـاك واضـحة وغـري مبهمـة، املعاىن كانت ًقدميا :ىبن ياى اسمعن

 من وهناك ًشيئا، نفهم فال ويسكت خمسونى مع قائال أصحابه عىل يدخل

 وكـان توضـيح، بال ًلرتا رشبت يقول من وهناك ويسكت القربة مألت يقول

  :يرصح ّعمن فضال ًغموضا، األمر فيزداد مرتين، اشرتيت يقول من هناك

 !..كيلوى ألوالد أخذت

 ؟ املراد معناها يكتمل هل ولكن ى،ولد يا األركان مكتملة جملى ه

  بالخمسني يقصد ماذا. .خمسونى مع قال فمن. .أىب يا ال الولد قال
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 ؟ بالقربةى الذ السائل أعرف أن ىل أىنَّ. .القربة مألت قال ومن

 وأنـا بـاللرت، يقـاس مـا كـل تحتمـل اللـرت فكلمـة .ًلرتا بترش :قال ومن

 ! اللرت ذلك أدرك مل كسامع

 فـهـام.. كيـلـوى ألوالد أـخـذت أو ـمـرتين، اـشـرتيت :يـقـول ـمـن وـكـذلك

 !ى والد يا محري األمر. .بالكيلو يقاس ما وكل باملرت يقاس ما كل يحتمالن

  التمييز تحرتم فالناسى ولد يا لهذا

 ؟ ىبأ يا وكيف :الولد

 ًدينـارا بكلمـة جـاء بأن الخمسني أوضح فقد. .ليميز التمييز جاء. .األب

 .الدينار هو فالتمييز )ًدينارا خمسونى مع( الجملة فأصبحت

  )ًماء القربة مألت( قولنا ىف. .باملاء القربة ملء أوضح قد أيضا وهو

 :قوـلـك ىف الحرـيـر وـهـو )ًحليـبـا ًـلـرتا رشـبـت( :قوـلـك ىف الحلـيـب وـهـو

  )ًحريرا مرتين يتاشرت(

 )اًتفاح كيلوى ألوالد أخذت( الرجل قول ىف التفاح أيضا وهو

 فقد ويقدرونه؛ الناس يحرتمه ملاذا عرفت فقط اآلن. .أبت يا نعم :الولد

 ألغمـض لـواله ألنـه يقـدره فالكـل النـاس بـني محبوبـا حياته التمييز عاش

 والعدد والكيل لوزنا مييز أنه وأدركت .األمور من كثري اتضحت وما املعنى

 .أىب يا بوركت. .واملساحة
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 امللحوظ التمييز
  التفضيل اسم درس لرشح أيضا تصلح
 :لهم وقال الثالثة أبناءه امللك جمع

 معنى وتتفهموا تكربوا حتى اللحظة هذه حتى للعهد ًوليا منكم أخرت مل

 ميـزة ألحـدكم لـيس تـوائم ثالثة فأنتم صعب؛ واالختيار العهد وىل وظيفة

 أن عـىل مـنكم واحـدا تختـارون سـأدعكمى ولكنـ االختيـار، تحسم عمرية

 :اآلتية بالصفات يتصف

 وأعظمكـم املسـؤولية تحمل عىل قدرة وأشدكم ًعلام أفضلكم يكون أن

 وأال ،اًأخالقـ وأحسـنكم بـالقوانني التزامـا وأكـرثكم للرعية ًحبا وأكرثكم ًصربا

 واحـد أنـه رعيته مع يشعر وأن ،اًغرور السلطة متأله وأال ًفخرا امللك يزيده

 ..ًقدرا أقل بل منهم،

 حامسـه عـىل يظـل وأن بسـعادتهم عينـا ويقـر بنجاحهم نفسا يطيب 

 .ًشيبا رأسه اشتعلت لو حتى

 .أىب يا عرفناه :قائلني منهم واحد إىل أشاروا ثم. .جميعا فسكتوا

 وأخواتها ظن
 ىف قصـته أبطالهـا مـن وكـان ٧٣ أكتوبر حرب ىف قاتلى الذ أىب ىل حىك

 :فقال العدو قتال

 وحسبوا ًصحيحا كالمه جنوده فظن يقهر، ال جيًشا ميلك أنه العدو زعم

 هـذه مثـل يهـابون جنودنـا العـدو قائـد خـال فقـد ،ًواهيـاا ضعيًف جيشنا



القصة املعلمة ٢٩٢  

 قواتنـا جنـوده وجـد املعركـة بـدء وعند جوفاء ترصيحات فأطلق الرتهات

 وجعلـوا ًكاذبـا قائـدهم فعلمـوا ًخيفـةم جيشـنا صـالبة رأوا أن بعد ًباسلة

 َّوبـدل والعـار الخيبـة أذيـال ويجـرون الستسـالمهم ًرايـة البيضاء مالبسهم

 .ًاوأمل ًحزنا فرحتهم رجالنا

 ويخـالون ويحسبون ويظنون يزعمون جعلهمى ولد يا الكاذب فاالدعاء

 همبـأعين رأوا أن بعـدا ًيقين ًعلام علمهمى فه الواقع أرض أما حقيقة الوهم

 .عليهم وباًال كذبهم صرينا فقدا حًق الحق فعلموا أمامهم ووجدوا

 ـمـاى وـلـد ـيـا أدراك وـمـا التحوـيـل ـثـم اليـقـني ـمـع الـشـك قـصـة وـهـذه

 .!التحويل
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 خامتة
 

 

 وإمكاناتها القصة الستخدام عامة صورة طرح ىف الكتاب هذا ىف اجتهدنا

 خربات خالل من دريسالت ىف القصة أسلوب فيه عرضنا الرتبوية، العملية ىف

ـة الكاـتـب ـة التـجـارب وـكـذلك اآلـخـرين، بـخـربات مـسـتعينا الرتبوـي  العملـي

 الدينية، القصة مصادر وتناولنا ى،التعليم املوقف ىف القصة لتأثري التجريبية

 القصـص ىف متثلـتى التـ الثالثة بأنواعى الدين القصص عىل الرتبية وأهمية

 شخصـية تنمية ىف القصة دور ورناوبل السرية، وقصص السنة وقصص القرآىن

 القصـة أسـلوب اسـتخدمتى التـ الدراسـات اسـتعراض خـالل من املتعلم

ـرتاتيجياتها ـف ىف واـس ـب مختـل ـو جواـن ـرىف النـم ـىل والوجــداىن املـع  والعـق

 وقـدمنا بالقصـة، اإلقنـاع كيفيـة ىف للمعلمـني نصـائح قـدمنا كام ى،واملهار

 فوائـد وتحديـد أهـداف وضـعو ،مثارهـا لتؤىت القصة استخدام عند نصائح

 كتابـة كيفيـة حيـث مـن للمعلم ونصائح بالدرس عالقتها حيث من القصة

 .الرتبوية القصة

 تثريى الت القصص وأفضلا ًوعربيا ًعاملي األطفال قصص أعالم أبرز عرضنا 

  الـعـرىب اـملـتعلم وعقلـيـة تتناـسـب نفـسـه الوـقـت ىفى والـتـ األطـفـال خـيـال

 



القصة املعلمة ٢٩٤  

  .ىالتعليم املوقف ىف القصة استخدام عند رتبوينيلل نصائح وقدمنا املسلم،

ـة وىف ـا النهاـي ـاب ـهـذا ختمـن ـة بقـصـص الكـت ـة اللـغـة ىف تعليمـي  العربـي

 ىف املعلمـون منهـا ليفيد تأليفنا منى وه النحوية، القاعدة دروس لتبسيط

 نـواة تكـون ألن وتصـلح منهـا، إيصاله املراد وإيصال ورشحها املادة تبسيط

 مشـجعة متثيليـة مواقـف عمـل أو املناهج مرسحة ارإط ىفى مرسح لعمل

 .متعة أكرث التعليم ولجعل اإلبداع عىل للمتعلمني

 عملية طريق عن القصة من استفادة أقىص لتحقيق منوذجا وضعنا وقد

 حـوار موضـع نقطـة ٢٥ مـن مكون الطالب عىل طرحها بعد للقصة تقويم

 .ةالقص من املرجوة الفائدة تحقق مدى عىل يدل ونقاش

 والدراسـات الكتـب ىف الرتبويـة العملية أن من املعلمني من كثري يشكو

 اآلمـال بـني التفـاوت مـن ويضـجون آخـر، ٍواد ىف والواقع ٍواد ىف األكادميية

 هـذا أمـا التـدريس، ىف الفعـىل العمـىل الواقـع وبـني الرتبوية والطموحات

 ىف )معقوليـة( الــ أوال الشـطحات فيـه نجـد ال ًعمليـا ًواقعا فيمثل الكتاب

 ومـا امليـداىن العمـل واقـع من خربات فكلها ؛اًمتام العكس عىل بل التنفيذ،

ى وه عليه ًعبئا تشكل وال املعلم، ترهق وال واقعية، كلها نقاط من اقرتحناه

 السـبل بأيرس هدفها إىل وتصل ،العرىب عاملنا ىف مدارسنا وإمكانات تتناسب

  .األساليب وأبسط
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 أمـور َّتبـني الرتبويـة الخـربات هـذه ىف عرضـناه أن سبق مام خالل من 

 كل أو معلمون أو آباء سواءى الرتبو الحقل ىف من لها يتنبه أن يجب هامة

 :الرتبوية بالعملية املعنيني

 ىفى الرتبـو وثرائها الهائلة وإمكاناتها القصة من االستفادة رضورةى وه

 وأنـا كاملة، حياة صةفالق فحسب؛ التدريسية وليس ككل، الرتبوية العملية

 املـوىل اسـتخدمها مـا وإال اإلطـالق عـىل تربويـة وسـيلة أفضـل أنهـا أزعم

ى االجتامعـ نظـامهم وقلبـت العرب حياة وغريت الكريم القرآن ىف سبحانه

 وىف للنـاس، أخرجـت أمـة خـري فأصبحوا عقب، عىلا ًرأس البائسة وحياتهم

 مـن الحضـارة مشـاعل ملـواح ومن واألدباء العلامء تخرج القرآنية املدرسة

 ىفى النبـو القصـص دور نغفل أال لناى ينبغ كام مغاربها، إىل األرض مشارق

 وتصـحيح لقـيم غـرس مـن ألجلـه وضـع ما بث ىف جدا هام فدوره الرتبية

  .النبوية السرية كتب خالل من الحال وكذلك. ملعلومات وإبراز ملفاهيم

 اختياراتـه مـن األول قـامامل ىف القـرآىن القصـص املعلـم يجعل أن وأرى

 ثـم العـرب أيام منى رو ما يليها الرشيف الحديث يليها بالقصة للتدريس

 القصـص ثـم العـرب قصـص من موثقا ورد وما التابعني أو الصحابة قصص

 خيـال نسـجه مـا ثـم الحاليـة الواقعيـة القصص أو ودمنة كليلة ىف الرمزية

  .املعلم

 ًإطـارا متثـلى وه مستساغا علهفتج الدواء تغلفى الت كالحلوى القصة

 املعلومـة لـه وتبسـط املـتعلم رغبـة وتشبع خاللها، من بثه نريد لنا جميًال

  .برباعة والقيمة
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 بيئتنـا ىف الرتبويـة املواقـف ىف صـالحة القصص كل ليست أنه وأوضحنا

 رضرهـا وجـدناى الت القصص من النوعيات هذه وعرضنا اإلسالمية، العربية

 .منها جدوى فال نفعها من أكرب

 ملـا تصـلحى التـ املفيـدة القصـص مـن جـدا كثـريا يقرأ أن املعلم وعىل

ى رأ عىل استشهاد ىف أو املضمون رشح ىف أو كتمهيد سواء درس من يعرضه

 مـيرسة لطيفـة قصـة صـورة ىف نفسـه الـدرس جعل أو الدرس خامتة ىف أو

 عـن فضًال يمللتعل الصالحة الكتب من كثريا الكتاب ىف أوضحنا وقد ،لطالبه

 وتخـري تـامر وزكريـا كـيالىن وكامـل ودمنـة كليلـة كقصص ى،الدين القصص

 ىف بها استشهاده ازداد القصص من املعلم حصيلة زادت وكلام ،منه الصالح

 أكـرث ويجعلهـا التدريسـية تجربتـهى يـرث مـام والتعليمية الرتبوية املواقف

 لـزمن مـرور مـع هانسـي إن حتـىى الالوع نطاق ىف يدخل فتأثريها فاعلية،

 .املشابهة املواقف ىف الباطن العقل فيستدعيها

 هـم عنقنـا، ىف أمانـة طالبنـا :ومعلمـة معلـم كل أذن ىف همسة وأخريا

 فـيهم، الكامنة الطاقات وتفجري استغاللها فلنحسن البرشية، وثروتنا أوالدنا

 ـمـا مـشـوقا املـسـتطاع، ـقـدر ًممتـعـا ،اإلمـكـان ـقـدر ًمـثـريا التعـلـيم ولنجـعـل

 .سبيًال ذلك إىل استطعنا

 ونعـم املـوىل نعـم إنـه والسـداد التوفيـق تعاىل الـلـه نسأل الختام وىف

 .النصري
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 واملراجع املصادر قامئة

 

 

 الكريم القرآن

 العربية املراجع أوال

 مكتبة ،والتطبيق النظرية بنيى اإلسالم األدب ،قاسم محمد إبراهيم-١

  ت.د. ،الدمام ،نبياملت

 مطبعة وآخرين،، السقا مصطفى تحقيق النبوية، السرية :هشام ابن-٢

 ١٩٥٥ القاهرة ى،الحلب الباىب

 مطبعـة وآخرين، السقا مصطفى تحقيق النبوية، السرية :هشام ابن-٣

 ١٩٥٥ القاهرة ى،الحلب الباىب

 الحكومـات ىف الحـرة اإلسـالمية الرتبيـة نحـو :ىالنـدو الحسـن أبو-٤

  م ١٩٧٦ ى،سالماإل املختار ،٣ ط اإلسالمية، والبالد

ى اإلسـالم التـاريخ مـن قصـص :ىالنـدوى الحسـن عـىل الحسـن أبو-٥

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ،دمشق القلم،ى وح دار ،بريوت ،لألطفال

 عطـوة إبـراهيم تحقيق ،الصحيح الجامع ى،الرتمذ محمد عيىس أبو-٦

  ت.د .العرىب الرتاث إحياء دار ،عوض
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  .م١٩٦٩ بريوت، ،ىبالعر الكتاب دار األخالق، كتاب :أمني أحمد-٧

 للـنرش، الكتـاب مركـز ،العرىب للطفل الثقافية الرتبية :سويلم، أحمد-٨

  ١٩٩١ القاهرة

 ) ١٩٨٠ ( ،)ط.د(القاهرة ،لألطفال الكتابة فن :نجيب أحمد-٩

 الدراسـية الحلقـة ،"اإلبداعيـة والرتبيـة األطفـال أدب:،نجيب أحمد-١٠

 القـاهرة كتـاب،لل العامـة الهيئـة القـراءة، والطفـل حـول اإلقليمية

)١٩٧٨ ( . 

 ،الـعـرىب الفـكـر دار ،"األطـفـال كـتـب ىف املـضـمون" نجـيـب، أحـمـد -١١

 .،١٩٧٩ القاهرة،

 القصـرية، العربيـة القصة ىف الصغري، الرجل فن :عطية محمد أحمد-١٢

 ١٩٧٧ دمشق، العرب، الكتاب اتحاد

 بـن الطـاهر محمـد اإلمـام عنـد املقاصد نظرية :ىالحسن إسامعيل-١٣

 . ٢٠٠٥ القاهرة،ى اإلسالم للفكرى العامل املعهد ،عاشور

 الـدين، عـالء دار ،١ط وأدبه، بالطفلى تعتن كيف :امللحم إسامعيل-١٤

 .١٩٩٤ دمشق،

ـامعيل،-١٥ ـود إـس ـن محـم ـع :حـس ـال، أدب ىف املرـج ـر، دار األطـف  الفـك

  ٢٠٠٤ ،القاهرة
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 املكتـب. الصـحيحة األحاديـث سلسـلة .الدين نارص محمد ،األلباىن-١٦

  ١٣٩٩ .دمشق –ى اإلسالم

 ،الثقافـة وزارة القصرية، والقصة تامر زكريا :ىالصامد عثامن امتنان-١٧

 ١٩٩٥ األردن ،عامن

  ٢٠٠٦ القاهرة الكتب، عامل روايتها، وفن األطفال قصص :خلف أمل-١٨

 ،الرشـد مكتبـة ،.اإلسـالم ىف األخـالق :الـدين سعد املؤمن عبد إميان-١٩

  .هـ ١٤٢٤ الرياض،

 سلسـلة .ىالحضار والتغيريى النبو املنهج :مبارك عبدالعزيز برغوث-٢٠

 .)تاريخ بدون(قطر،. ٤٣ رقم األمة كتب

 إحيـاء دار .عوض عطوة إبراهيم تحقيق .الصحيح الجامع. :ىالرتمذ-٢١

 . ت.د (.العرىب الرتاث

 التونسية الرشآة الكريم، القرآن ىف القصة سيكولوجية :نقرةى التهام-٢٢

  م ١٩٧٤ تونس، للتوزيع،

 األطفـال، لدى والدينية املعنوية املفاهيم يمتعل الضبع :يوسف ثناء-٢٣

  ) ٢٠٠٧ ( القاهرة، العرىب الفكر دار

 ،الثـاىن الجـزء املختـارة، األغـاىن :املوسـيقى لهـواة املرصية الجمعية-٢٤

 .١٩٥٨ القاهرة، العرصية، املطبعة
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 كتـاب سلسـلة الرياض، لطفل القصىص النشاط :الرحيم عبد جوزال-٢٥

 )١٩٩٢ ( هرةالقا الرشوق، مطابع،املعلم

 املرصيـة الـدار وبحوث، دراسات العرىب الطفل أدب :شحاتة حسن-٢٦

  م ١٩٩١ ،اللبنانية

 القـاهرة، اللبنانية، املرصية الدار ،العرىب الطفل أدب :شحاتة حسن-٢٧

١٩٩٤ . 

 الكـتـب، ـعـامل اـلـنفس، عـلـم ىف وبـحـوث دراـسـات :ىغنيـمـ حـسـنية-٢٨

  ،٢٠٠٥ القاهرة

ى اجتامعـ منظـور( للطفـل القصـىص األدب :السـيد محمـد حالوة،-٢٩

 .٢٠٠٣ اإلسكندرية، ،)ط.د( الحديث،ى الجامع املكتب ،)نفيس

 ،الوطنـيـة املكتـبـة،١ط،واألمـنـاط املـفـاهيم التفـكـري :ـسـحيامت ختـام-٣٠

 )ت.د(

 املنـورة، املدينة والرتبية، اإلسالمية القيم :العينني أبو مصطفى خليل-٣١

 ١٩٨٨ ى،الحلب إبراهيم مكتبة

 .الوقـاىئ الرتبيـة :ىالحـدر الـرحمن عبـد بـن الـلــه عبـد بن خليل-٣٢

  هـ ١٤١٨ املكرمة، مكة ى،القر أم جامعة الوطنية،

 .١٩٩٩ القاهرة، الرشوق، دار املستقبل، تصنع كيف :ىجارود رجاء-٣٣



 ٣٠١فن التدريس بالقصة  

 نظريـة دراسـة( وتطلعـات واقـع الطفولـة أدب :ىاللبدى وصف زار-٣٤

 ٢٠٠١ ،األردن ى،الجامع الكتاب دار ،)تطبيقية

 ،القـرآىن القصـص ىف الرتبويـة القـيم :الصـادق نعـثام احمـد زهراء-٣٥

  ٢٠٠٢ الخرطوم جامعة دكتوراه، رسالة

 األنـدلس دار اإلسـالمية، الرتبيـة ىف اإلقنـاع :جبار مسفر سعيد سامل-٣٦

  .هـ١٤١٩ ،الخرضاء

 الـرتاث دار ى،شـوق عنـد الحيـوان لسان عىل الحكاية :مظلوم سعد-٣٧

  ) ١٩٨٢ (. القاهرة، ،العرىب

 دار تطبيقـيـة، منـاذج ونظريـة ـقـراءات األطفـال دبأ :أحمـد سـمري-٣٨

 . ٢٠٠٤ عامن، املسرية،

 ،العمليـة وتطبيقاتهـا األطفـال وحكايات قصص :الوهاب عبد سمري-٣٩

  ٢٠٠٤ ،عامن املسرية، دار ،١ ط

 العامة املرصية الهيئة :،.املرصية للقرية الثقافية التنمية :فرج السيد-٤٠
  ١٩٨٦ ،القاهرة للكتاب،

 القـاهرة، املعـارف، دار ،٩ طــ القرآن ىفى الفن صويرالت :قطب سيد-٤١

١٩٨٠  

 دار تدريسـها، وأساليب اإلسالمية الرتبية :إبراهيم رشيد طهى صبح-٤٢

 هـ١٤٠٣ ّعامن، األرقم،



القصة املعلمة ٣٠٢  

 العاـمـة املرصـيـة الهيـئـة ،ـكـيالىن كاـمـل دـيـوان:يوـسـف عـبـدالتواب-٤٣

 ١٩٨٨ القاهرة، للكتاب،

 الـدار النبويـة، السنة ىف يةاإلسالم الرتبية أسس :الزنتاىن الحميد عبد-٤٤

  م ١٩٨٤ تونس، للكتاب، العربية

 النبوية، السنة ىف اإلسالمية الرتبية أسس :الزنتاىن الصيد الحميد عبد-٤٥

  .م ١٩٨٤ ،تونس ،للكتاب العربية الدار

  ) ١٩٧٩ ( دمشق ،األطفال أدب ىف دراسات :جعفر الرازق عبد-٤٦

ـد-٤٧ ـرحمن عـب ـنحالو اـل ـة أـصـول :ىاـل  دار وأـسـاليبها، ميةاإلـسـال الرتبـي

  هـ ١٤٠٣ دمشق، ،)٢ط(الفكر

 الرشوق، دار ،وتطبيـق دراسـة األطفـال أدب :معال أبو الفتاح عبد-٤٨

  ٢٠٠٠ األردن

 مطبعة ومفهومه، منطوقه ىف القرآىن القصص :الخطيب الكريم عبد-٤٩

  م، ١٩٦٤ املحمدية، السنة

ى عالـو ،القـرآىن القصـص ىف ومكانتهـا املـرأة :الخطيب الكريم عبد-٥٠

  ١١٧ العدد الكويت، ى،اإلسالم

  )ت.د( بريوت الثقافية، املكتبة ودمنة، كليلة :املقفع ابن الـلـه عبد-٥١

 العـرىب مجلـة الكـريم، القـرآن ىف القصة :شحاته محمود الـلـه عبد-٥٢

 .١٩٧٦ مارس الكويتية،



 ٣٠٣فن التدريس بالقصة  

 العاـمـة املرصـيـة الهيـئـة ،ـكـيالىن كاـمـل دـيـوان :يوـسـف عـبـدالتواب-٥٣

 . ١٩٨٨ القاهرة، للكتاب،

  ) ١٩٧٩ (دمشق ،األطفال أدب ىف دراسات :جعفر الرازق عبد-٥٤

 .)١٩٨٠( دمشق الفكر، دار والرواية، القصة :مريدن عزيزة-٥٥

 ،العـرىب الفكـر دار القـاهرة، للطفـل، الـنفىس النمو :عويس عفاف-٥٦

٢٠٠٣ 

 الـقـاهرة ،)٧ط( ،األنجـلـو مكتـبـة ،األطـفـال أدب ىف :ىالحدـيـد ـعـىل-٥٧

١٩٩٦. 

 محمـد الـلــهلعبد النبويـة السرية ىف السترشاقا تقديم :جمعة عىل-٥٨

 ،٢١ الجامعية الرسائل سلسلة ى،اإلسالم للفكرى العامل املعهد األمني،

 .١٩٩٧ القاهرة،

 العربـيـة اـلـدار ،اإلـسـالمية، الرتبـيـة فلـسـفة :الـشـيباىنى الـتـوم عـمـر-٥٩

  ١٩٨٨ طرابلس للكتاب،

. عـامن ،النفـائس دار ى،النبـو القصص صحيح :األشقر سليامن عمر-٦٠

  .هــ ١٤٢٢

 الرسـالة، مؤسسـة ،اإلسالمية الثقافة ىف ملحات :الخطيب عودة عمر-٦١

 .١٩٩٧ بريوت،

 دار والطمـوح، الواقـع العـرىب الطفـل :محمـد والسيد عبده فاروق-٦٢

 . ٢٠٠٣ األردن والتوزيع، للنرش املسرية



القصة املعلمة ٣٠٤  

 .١٩٣٢ القاهرة، ى،حجاز مطبعة ،األدىب النقد موازيني :كيالىن كامل-٦٣

 مجموعاتـهـا ـمـن العدـيـد ـصـدر ىف مبكتبـتـه، تعرـيـف ،الىنـكـي كامـل-٦٤

 .١٩٩٧ القاهرة، املعارف، دار ،"العجائب بالد ىف" القصصية،

 القـاهرة، املعارف، دار ،"يقظان بنى ح" عربية قصص :كيالىن كامل-٦٥

١٩٥١ 

ـل-٦٦ ـيالىن كاـم ـتون،" :ـك ـص لفنجـس ـة قـص ـال، جغرافـي ـة لألطـف  املطبـع

 ١٩٣٢ القاهرة، العرصية،

 وملعلـامت لألطفـال وقراءتهـا القصة رواية فنية :حسني الدين كامل-٦٧

  ت.د اللبنانية، املرصية الدار ،األطفال، برياض املكتبات وأمناء

 مكتبـة ى،عـاطف بـذكاء يتمتـع طفـًال تنشـئ كيـف :شابريو لورانس-٦٨

 .٢٠٠٥ جرير

 بـدار الرتجمـة قسـم ،بالقصـة األطفـال عـالج :صـاندرالند مارجوت-٦٩

 ) ٢٠٠٥ ( قاهرةال الفاروق، دار،الفاروق

 كـتـاب "الـعـريب للطـفـل الكتاـبـة مـشـكالت" :ّالكـتـاب ـمـن مجموـعـة-٧٠

 /األول ترشيـن "العـريب الطفـل ثقافة" ٥٠/ الكتاب ى،الشهر العرىب

 ٢٠٠٢ أكتوبر



 ٣٠٥فن التدريس بالقصة  

 ،الريـاض الدوىل النرش دار ،املناهج أساسيات :ىاملكاو أرشف محمد-٧١

 ،ـهـاوآداب العربـيـة اللـغـة قـسـم ،املكرـمـة مـكـة ،م ٢٠٠٠ - ــهـ ١٤٢١

  هـ ١٤٢٥

 ت.د القاهرة، الفكر، دار اإلنسان، تربية :الجامىل محمد-٧٢

ـار دار الـقـرآن، قـصـص :إـسـامعيل بـكـر محـمـد-٧٣ ـع املـن ـنرش للطـب  واـل

 . م ١٩٩٧ مرص، ،٢ ط والتوزيع،

 فنيـة دراسـة :ىالنبـو الحـديث ىف القصـص :الزير حسن بن محمد-٧٤
 )١٩٨٥ – هـ١٤٠٥( الرياض، ،٣ط السلفية املطبعة دار ،.وموضوعية

 ـغـري دكـتـوراه ،اـلـرواىئ الـفـن ىف النبوـيـة الـسـرية :البـنـا ـجـاد محـمـد-٧٥

 . ١٩٨٧ /باملنصورة العربية، اللغة كلية األزهر، جامعة منشورة،

 اإلسـالمية، الرتبيـة ىف والقـيم املبـادئ :الخيـاط عـىل جميـل محمد-٧٦

  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ،القرى أم جامعة مطابع

 ىف األطفـال تربيـة :درويـش ادرالق عبد خولة. النارص، حامد محمد-٧٧

 هـ١٤١٢ ،جدة ى،السواد مكتبة اإلسالم،

 ـبـريوت، وـسـامته، أهداـفـه :األطـفـال أدب :ـبـريغش حـسـن محـمـد-٧٨

 .١٩٩٦ ،)٢ط(الرسالة، مؤسسة



القصة املعلمة ٣٠٦  

 املطبـعـة دار. ى،النـبـو الـحـديث ىف القـصـص :الزـيـر حـسـن محـمـد-٧٩

  هـ ١٣٩٨. السلفية

ـد-٨٠ ـن محـم ــهعبد حـس ـال قـصـص :الــل ـم، األطـف ـاء، دار ومرسحـه  قـب

 .٢٠٠١ القاهرة،

 املدينـة ،٥ط اإلسـالمية الفجـر مكتبة أخالقنا، :ىجوهر ربيع محمد-٨١

  .هـ ١٤٢٢ املنورة،

 وثقافتـه الطفـل أدب :زلط، عىل وأحمد ،الربيع الرحيم عبد محمد-٨٢

ـه ـة ىف وبحوـث ـام جامـع ـد اإلـم ـن محـم ـابع اإلـسـالمية، ـسـعود ـب  مـط

 م١٩٨٨ الجامعة،

 منظـور( الشخصـية وبنـاء طفالاأل أدب :الشيخ الرؤوف عبد محمد-٨٣

 .١٩٩٧ العلم، دار ،دىب ،)إسالميى تربو

 منظـور- الشخصـية وبنـاء األطفال أدب :الشيخ الرؤوف عبد محمد-٨٤

 م ١٩٩٧ ،دىب ،)٢ ط ) العلم دار ،ى،إسالمى تربو

  م ٢٠٠١ - القاهرة،املختار مؤسسة األطفال أدب :الهرىف عىل محمد-٨٥

 مجلـة ،األدىب املوقف،سـورية ىف لاألطفا قصة بدايات :قرانيا محمد-٨٦

 . ٤١٤ العدد بدمشق، العرب الكتاب اتحاد عن تصدر شهرية، أدبية

 جـدة، املجتمـع، دار ،القرآنية القصة ىف الفنية اآلفاق :مرشح محمد-٨٧

  .م ١٩٩٢



 ٣٠٧فن التدريس بالقصة  

 املكتـب. الصـحيحة األحاديـث سلسـلة :األلبـاىن الدين نارص محمد-٨٨

  هـ ١٣٩٩ .دمشق –ى اإلسالم

  ت.د اآلداب مكتبة واملرسح، القصة ىف دراسات :تيمور محمود-٨٩

 الفكـر دار ،١ ط ،األطفـال أدب ىف املرجـع:إسـامعيل حسن محمود-٩٠

  م ٢٠٠٤ ،القاهرة ،العرىب

ـد-٩١ ـن محـم ــهعبد حـس ـص :الــل ـال قـص ـم األطـف ـاء، دار ومرسحـه  قـب

 .٢٠٠١ القاهرة،

ـود-٩٢ ـاكر محـم ـعيد ـش ـيات :ـس ـال، أدب ىف أساـس ـاض، األطـف  دار الرـي

 ١٩٩٣ املعارج،

 مـن عينـة لـدى الوجداىن الذكاء لتنمية برنامج فعالية :السواح منار-٩٣

  ٢٠٠٥ الطفولة، مرحلة ىف األطفال

 بـريوت، الرسـالة، مؤسسـة القـرآن، علـوم ىف مباحـث :القطان مناع-٩٤

 . هـ ١٤٠٣

 للنرش، سحر دار والتشكل، اإلشكال العربية الرواية :قيسومة منصور-٩٥

١٩٩٧. 

 الرتبيـة واسرتاتيجيات العاديني غري لاألطفا :وآخرونى الحديد منى-٩٦

 ) ١٩٩٢ ( الكويت٣ ط القلم دار الخاصة،



القصة املعلمة ٣٠٨  

 ى،إسـالم منظـور مـن الطفل أدب :الظهار الكريم عبد أحمد نجاح-٩٧

 .٢٠٠٣ ى،املحمد دار جدة،

 ٣ ط(الرسالة مؤسسة ،اإلسالم ضوء ىف األطفال أدب :الكيالىن نجيب-٩٨

  ١٩٩١ بريوت ،)

 الرـسـالة، مؤسـسـة اإلـسـالم، ـضـوء ىف الطـفـل أدب :الـكـيالىن نجـيـب-٩٩

 .هـ١٤١٩ عام الرابعة، الطبعة

 نظريـة دراسـة( وتطلعـات واقـع الطفولة أدب :ىاللبدى وصف نزار-١٠٠

  .٢٠٠١األردن، ى،الجامع الكتاب دار ،)تطبيقية
 ىف. اإلسـالمية العربيـة الرتبيـة:حمـدان أحمـد وزهـريى الجنـد نزيه-١٠١

 )م٢٠٠٢( دمشق ،العربية املوسوعة هيئة. العربية املوسوعة

 الوحدات ،األطفال لرياض الذاىت التعلم منهج :ىالصامد حامد هالة-١٠٢

  ٢٠٠٦ السعودية، الرتبية وزارة ،املوجزة التعلمية

 للـنرش الصـفاء دار االبتدائيـة، املرحلة ىف الطفل أدب :الحميد هبة-١٠٣

 هـ١٤٢٦ عامن، والتوزيع،

ـىل بـشـري ـهـدى-١٠٤ ـل وأـم ـات قـصـص :ميخائـي ـال، وحكاـي ـ األطـف  ةرشـك

 ٢٠٠٥ القاهرة، الحديثة، الجمهورية

 املرصـيــة األنجـلــو األطفال،مكتـبــة وأدب الطـفــل:ىقـنــاو ـهــدى-١٠٥

 ١٩٩٤القاهرة،



 ٣٠٩فن التدريس بالقصة  

 ىف ووظائفـه وخصائصـه وحاجاتـه الطفل أدب :ىقناو محمد هدى-١٠٦

 ٢٠٠٣ الفالح، مكتبة الكويت، التعليمية، العملية

ـدى-١٠٧ ـري ـه ـىل بـش ـل وأـم ـص:ميخائـي ـات قـص ـال وحكاـي ـة ،األطـف  رشـك

  القاهرة، الحديثة، الجمهورية

 دار العمليـة، واسـرتاتيجياتها اإلسالمية الرتبية. :العيارصة رفيق وليد-١٠٨

  )م٢٠١٠-هـ١٤٣١(األردن ،املسرية

 سلسـلة القاهرة، األطفال عند القراءة عادة تنمية :الشاروىن يعقوب-١٠٩

 ١٩٨٣ لسنة ٤٨٣ العدد اقرأ،

 مجلـة ،ىنكـيال كامـل عند األطفال قصة كتابة فن :الشاروىن يعقوب-١١٠

 للثقافـة، األعـىل املجلس ،كيالىن كامل عن خاص عدد الطفل، ثقافة

 ١٩٩٧ العرشون، املجلد الطفل، لثقافةى القوم املركز
 دار ،السـنة وللقـرٱن اإلسـالم ىف العليـا املرجعيـة :ىالقرضاو يوسف-١١١

 ١٩٩٣ الرسالة

  العلمية الرسائل :ًثانيا

 اسـتخدام عـىل ئمقـاى تـدريب برنـامج فاعلية :حمدان حسن أحمد-١١٢

 األخالقيـة املفـاهيم تـدعيم ىف القصـة خـالل من واملناقشة التمثيل

 الرتبيـة، كليـة الطفـل، تربيـة قسـم. املدرسـة، قبـل مـا أطفال لدى

 سـبتمرب ،٥٢.ع ،١٣.مج:العربية الطفولة مجلة مرص أسيوط، جامعة

٢٠١٢ 
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 الحـرب مجتمـع ىف للطفل َّاملقدم البطل صورة :معبد خلف اعتامد-١١٣

 الدراسـات معهـد منشـورة، غـري دكتوراه ،"تطبيقية دراسة لسالم،وا

 .١٩٨٩ شمس عني جامعة للطفولة، العليا

 لتنميـة القصـص باستخدام برنامج فعالية :السالم عبدى فتح رحاب-١١٤

. للطفولـة العليـا الدراسات معهد. شمس عني امعة دكتوراه، الذكاء

 ٢٠٠٨ واالجتامعية النفسية الدراسات قسم

 بتقنيـة الكـالم مهارة تعليم ترقية ىف املدرسة محاولة :مفاتيح رافيتا-١١٥

 اإلسـالمية املتوسـطة باملدرسة الثامن الصف لطالبات القصة تقديم

ـودة ـار ٢ ّاـمل ـام بليـت ـدراىس للـع ـم ،م٢٠١٤/٢٠١٥ اـل ـرت رـق ـد دـف  القـي

 قـسـم التعليمـيـة العـلـوم والرتبـيـة كلـيـة ماجـسـتري، ،،٣٢١٢١١٣٠٤٤

 أجـونج تولونج الحكومية اإلسالمية جامعةبال العربية اللغة تدريس

٢٠١٥ 

 ترقيـة عىل ّاملصورة ّالقصة استخدام تأثري :الحافظية حفصة ،الزاكية-١١٦

 ّاإلسـالمية ّاملتوسـطة املدرسة ىف السابع الصف للطالب الكالم مهارة

 ) ٢٠١٤ -٢٠١٣( الدراىس للعام بإندونيسيا )أجونج تولونج (املعارف

 أجـونج تولونج الحكومية اإلسالمية الجامعةب الرتبية كلية ،ماجستري

٢٠١٥ 

 -٧٩ / ٢١٥ -٢١٤ع املعرفـة، مجلـة واملسـتقبل، األطفال :تامر زكريا-١١٧

١٩٨٠، 
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 ،القـرآىن القصـص ىف الرتبويـة القـيم :الصـادق عـثامن احمـد زهراء-١١٨

 ٢٠٠٢ الخرطوم جامعة دكتوره، رسالة

 ةالقصـ فـن عـىل قـائمى إرشـاد برنـامج فاعلیـة :ىبدو أحمد زياد-١١٩

 لـلـتعلم، الـقـابلینا ًعقلـیـ املـعـاقین ـلـدى الـعـدواىن الـسـلوك لخـفـض

 ٢٠١١ غزة، اإلسالمية، الجامعة ،الرتبية كلية ماجستري

ى الـدين يوسـف التـواب عبـد قصص :الحييد حامد الـلـه عبد شفاء-١٢٠

 جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة ،" فنية تحليلية دراسة،لألطفال

  هـ ١٤٢٥ ،وآدابها العربية للغةا قسم ،املكرمة مكة القرى أم

 قصـص اسـتخدام فاعلية :الشامات أبو صالح بن سعيد بنت العنود-١٢١

ى االبـداع التفكـري مهـارات تنميـة ىفى الفن للتعبري كمصدر األطفال

 ام جامعــة الرتبيــة كليــة ،ماجســتري املدرســة، قبــل مــا لطفــل

 )٢٠٠٧(القرى

 منشورة، غري دكتوراه ،الرواىئ الفن ىف النبوية السرية:البنا جاد محمد-١٢٢

 . ١٩٨٧ /باملنصورة العربية، اللغة كلية األزهر، جامعة

 تنميـة ىف كـيالىن كامـل قصـص دور :خليـل محمـود محمد محمود-١٢٣

ــيم ــة الـق ــال الثقافـي ــن لألطـف ــن ـم ــنة )١٥ -١٢( ـس ــة( ـس  دراـس

 العلـيـا الدراـسـات معـهـد ـشـمس ـعـني جامـعـة ،دكـتـوراه،)تطبيقـيـة

 )٢٠٠٨(األطفال وثقافة اإلعالم قسم للطفولة
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 اـلـذكاء لتنمـيـة برـنـامج فعالـيـة.::الـسـواح رـجـاء الحمـيـد عـبـد مـنـار-١٢٤

 دراسـة املتـأخرة الطفولة مرحلة ىف األطفال من عينة لدى الوجداىن
 شمس عني جامعة ،دكتوراه السواح رجاء الحميد عبد منار. تجريبية

)٢٠٠٥( 

 عـىل العربيـة اللغة صور بوسيلة القصة أثر حول :الرحمة نيىل ميال-١٢٥

 اإلسـالمية اإلبتدائية باملدرسة الخامس الصف املفردات حفظ كفاءة

  ٢٠١٤ ماجستري٢٠١٤ – ٢٠١٣ الدرىس للعام باليتار الحكيم لقامن

 بعـض تنميـة ىف القصـة شخصـيات أثـر :الحكـيم عبـد السيد نجالء-١٢٦

 مقـرتح قصـىص برنامج خالل من الروضة طفل لدى األخالقية القيم

 قسم ،الرتبية كلية ،القاهرة جامعة منشورة، ريغ - ماجستري رسالة ،"

 . م ٢٠٠١ - ـه ١٤٢٢ ،)األطفال رياض

 أوراق، مجلة الطاعة، دائرة ىف تغريب – الطفل ثقافة :معتوق هالة-١٢٧

 ١٩٨٤ /٨ع

 ىف وتطبيقاتهـا اإلسـالم ىف بالقصـة الرتبية :ىالجفر هاشم بنت هناء-١٢٨

  هـ ١٤٢٩ رتبيةال كلية – القرى أم جامعة ماجستري األطفال، رياض

 والصحف والندوات واملؤمترات والبحوث الدوريات :ًثالثا

. سـواحل منتـدى )العـاطفي( الوجـداىن الـذكاء:عبدالسـتار إبراهم،-١٢٩

 )File//G)٢٠٠٥( (.)العاطفي( الوجداىن الذكاء سواحل
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 الحكومـات ىف الحـرة اإلسـالمية الرتبيـة نحـو :ىالنـدو الحسـن أبو-١٣٠

  م ١٩٧٦ ى،اإلسالم ملختارا ،٣ ط اإلسالمية، والبالد

 :عـامر محمد أمين.دو النفيىس عبداملنعم خالد.وأ نوىب محمد أحمد-١٣١

 الـذكاء تنميـة عـىل اإللكرتونيـة القصـة ىف الصـورة أبعـاد تنـوع أثر

 املـؤمتر أمورهن، أولياء ورضا االبتداىئ األول الصف لتلميذات املكاىن

 ١٤٣٤ الريـاض ،بعـد عن والتعليم اإلليكرتوىن للتعليم الثالث الدوىل

  م ٢٠١٣ - هـ

 مقـرتحى تعليمـ برنـامج تـأثري :وآخـرونى مهــــد مـــسلم أمجــد-١٣٢

 األساسـية الحركـات بعض لتعلم الحركية القصص أسلوب باستخدام

 ٢٠١٢ املدرسة قبل ما ألطفال اليد بكرة ملهارات التمهيدية

 فيـة،ثقا تربوية فصلية مجلة وأهميتها، األطفال قصص :األجيال بناة-١٣٣

 ٥٤ العدد. سوريا ىف املعلمني لنقابةى التنفيذ املكتب بإرشاف تصدر

 .٢٠٠٥ شتاء

 اإلسالمية الرتبية تدريس أثر :نرص عىل حمدانو عتيىل عفيف تقوى-١٣٤

 مهارات تحسني ىف واإللكرتوىنى الشفو القصىص الرسدى باسرتاتيجيت

 ىف ردنيـةاأل املجلـة ،األردن ىف األساسية املرحلة طالبات لدى التخيل

 )٢٠١٥ ( سنة٤ عدد ،١١ مجلد الرتبوية، العلوم
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 برنـامج ،الثقاىف الربنامج ،كيالىن كامل عن خاصة ندوة :عقل، حسام-١٣٥

 .٨/٢/٢٠٠٦/ يوم ى،الناد عادل وتقديم إعداد النقاد، مع

  ٢٠١٢-٠١-١٧ - الثالثاء عدد ى،الرأ بجريدة مقال :ىهاد خولة-١٣٦

 املوقف سورية، ىف الطفل لقصةى الفن الشكل :الفيصلى روح سمر-١٣٧

 ١٩٨٨ عام ٢٠٨ العدد ،األدىب

ـلتاغ-١٣٨ ـود ـش ـة ىف :عـب ـة القـص ـامني..النبوـي ـن، املـض ـة والـف  األدب مجـل
. العاملـيـةى اإلـسـالم األدب رابـطـة :الرـيـاض. )٥٣ :الـعـدد(ى اإلـسـالم

  )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(

 بعـض تنمية ىف القصة إسرتاتيجية فاعلية درجة :محمد ذيب عايده-١٣٩

 ،٨٠-٩٩ الرتبيـة كليـة /جرش جامعة األطفال لدى اتيةالحي املهارات

 ،٥ املجلـد املتقدمـة، واالنسـانية اإلسـالمية للبحـوث الدولية املجلة

 ٢٠١٥ اغسطس ،٩ العدد

ى الـوع ،القـرآىن القصـص ىف ومكانتهـا املـرأة :الخطيب الكريم عبد-١٤٠

  م ١٩٧٤ سبتمرب ،١١٧ العدد الكويت، ى،اإلسالم

 ىف القصـة روايـة اسـرتاتيجية أثـر :ىلجهنـا محمد حمود الـلـه عبد-١٤١

 االبتـداىئ الثـاىن الصـف طـالب لـدى املسـموع فهـم مهارات تنمية

 مجلد املتخصصة الرتبوية الدولية املجلة السعودية العربية باململكة

 ٢٠١٥ الثاىن كانون ١ العدد ٤
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 رائـد احتفاليـة بحـوث الطفل، ومرسح كيالىن كامل :يوسف فاطمة-١٤٢

 مـيالده، عـىل عـام مائـة مـرور مبناسـبة كـيالىن لكام األطفال أدب

 – ٢٣ القـاهرة، مكتبـة الطفـل، ثقافـة لجنة للثقافة، األعىل املجلس

٢٥/١٢/١٩٩٧ ،٢٥،. 

 املجـلـة الطـفـل، تربـيـة ىف الدينـيـة القـصـة دور :ىاـلـرب ـنـواف قاـسـم-١٤٣

  م٢٠١٥/ـ ه١٤٣٦ ،)٢( ع ،)١١( مج اإلسالمية، الدراسات ىف األردنية

 :ملك محمـد وبدرى الصالح حمود ومحسنى ندرالك حسني لطيفة-١٤٤

 العامـة الهيئة من ممول بحث النبوية، القصة ىف االجتامعية الرتبية

-٠٩-BEاملـدعوم البحـث رقم الكويت والتدريبى التطبيق للتعليم

٢٧ 

ـة-١٤٥ ـد" مجـل  األطفــال أدب مصــطلحات إىل مــدخل :املســلمى الجـن

 ٢٠٠٥ عام ١٢٠ العدد ،وثقافتهم

 ١٢٦ع تامر، زكريا مع قابلةم :املعرفة مجلة-١٤٦

 العـرىب كتاب ،العرىب للطفل الكتابة مشكالت :ّالكتاب من مجموعة-١٤٧

  كتوبر العرىب الطفل ثقافة"أ /األول ترشين /٥٠/ الكتاب ى،الشهر

 جريـدة النبويـة، القصـة بالغة :الخناىن الحسيب وعبد هزاع محمد-١٤٨

  اج٢٠١٠ سنة سبتمرب ١٢ :األحد عدد األهرام
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 االبتدائيـة املدرسـة كتـب ىف األطفـال قصـة :ىالهيتـ نعـامنى هاد-١٤٩

 األدب بـشـؤون تعـنـى أـسـبوعية جرـيـدة ،األدىب األـسـبوع ،الـسـورية

 العـدد. بدمشـق العـرب ّالكتـاب اتحـاد عـن تصـدر والفن، والفكر

 .٣١/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١١٠٥

 املجلـس املعرفـة، عـامل سلسـة األطفال، ثقافة :ىالهيت نعامنى هاد-١٥٠

 آذار /مـارس ١٢٣ العدد الكويت، واآلداب، الفنونو للثقافةى الوطن

١٩٨٨  

 مجلـة ،"كيالين كامل عند األطفال قصة كتابة فن" ،الشاروىن يعقوب-١٥١

 للثقافـة، األعـىل املجلس ،كيالىن كامل عن خاص عدد الطفل، ثقافة

 ١٩٩٧ العرشون، املجلد الطفل، لثقافةى القوم املركز

 القيم عىل املرتجمة األطفال لكتب السلبية اآلثار :الشاروىن يعقوب-١٥٢
ى القـوم املركـز ودراسـات بحـوث سلسلة العرب، لألطفال الرتبوية

 ه ١٤٠٨ م، ١٩٨٦ ،.٢٣ الطفل لثقافة

  األجنبية املراجع :ًرابعا

١٥٣- Ghosn, I. (١٩٩٩). Emotional intelligence through 

literature, paper presented at the Annual 

١٥٤- meting of the teachers of English to speakers of other 

languages (٣٣rd New York, march ١٣-٩ ..  



 ٣١٧فن التدريس بالقصة  

١٥٥- McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning 
and Research. New York: Teachers College Press; ١٩٩٥. 

  اإلنرتنت مراجع :ًخامسا
ـد-١٥٦ ـمس أحـم ـدين ـش ـاج اـل ـة ::ىالحـج ـة الجمعـي ـني الدولـي  للمرتجـم

  العرب غوينيوالل
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?٥٦٩٢٠ 

 موقعـه مـن :ودمنة كليلة كتاب ىف االخالقى املضمون :طاهر حامد-١٥٧
 االنرتنت عىل

http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=١٤٩ 

 تامر زكريا :قرانيا حمد-١٥٨
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view
&id=٢٠١٢#sthash.R٨bzFOJJ.dpuf 

  بالقصة الرتبية :املنجد صالح محمد-١٥٩
ttps://saaid.net/tarbiah/١١٦.htm 

 :ىالنبو القصص سامت :هزاع محمد-١٦٠
http://www.ahram.org.eg/archive/Culture- 

world/News/٣٨٤٢٥.aspx 
http://www.alukah.net/literature_language/٠/٦٤٩٢٧/#ixzz٤fLi

ZIpgq 
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 الفهرس

 الصفحة املوضوع

 ٥................................................................................................املقدمة

 ١٧................................................ة ومصادرهاالقصة الديني: الفصل األول

 ١٩.....................................................................................نظرة تاريخية

 ٢٣.....................................................................القصة الدينية ومصادرها

 ٢٦..........................................................................قصة الدينيةمصادر ال

 ٢٦...............................................................القصص القرآين: املصدر األول

 ٣٥.............................................................القرآن الكريم والرتبية بالقصة

 ٤١.....................................................................تصنيفات القصص القرآين

 ٥٤..........................................................األهمية الرتبوية للقصص القرآين

 ٦١............................................................الحديث والقصة: املصدر الثاىن

 ٧٥.......................................................................خصائص القصة النبوية

 ٨٢...................................................................ضوابط املعالجة القصصية

 ٨٢........................................................................للسرية النبوية لألطفال

 ٨٧...........................................................أهداف القصص النبوى الرتبوية

 ٩٢..................................................................كتب السرية:املصدر الثالث
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 الصفحة املوضوع
 ١١٥...........................ىف تشكيل شخصية املتعلم دور القصة: لفصل الثاىنا

 ١١٨.........................................................القصة وأطراف العملية الرتبوية
 ١٢٥........................................................القصة والتنمية الشاملة للمتعلم

 ١٢٨................................................................................النواحى العقلية
 ١٢٨.................................................................القصة وتنمية الذكاء العام

 ١٣١....................................................................................الذكاء املكاىن
 ١٣٣...........................................................القصة ومهارات فهم املسموع

 ١٣٥...................................................................القصة والتفكري اإلبداعى
 ١٤٠.....................................................................القصة ومهارات التخيل

 ١٤٥..................................................القصة وإكساب مهارات تعليم اللغة
 ١٥٢.........................................نمو االنفعاىل واالجتامعى للطفلالقصة وال

 ١٥٧...........................................................القصة وتنمية الذكاء العاطفى
 ١٦٠.........................................................القصة وخفض السلوك العدواين
 ١٦٣........................................................ القصة وتعليم املهارات الحركية

 ١٦٦..................................................................................القصة واملعلم
 ١٧١...................................................أنواع القصة الرتبوية: الفصل الثالث

 ١٧٤...............................................أنواع القصة من حيث الحجم والشكل
 ١٧٥.........................................................أنواع القصة من حيث املضمون

 ١٨٣......................................................................عنارص القصة األساسية
 ١٩٢.........................................طريقة القصة ىف التدريس رشوط استخدام

 ١٩٤..........................................ىف نطاق املدرسة أهداف القصة وفوائدها



القصة املعلمة ٣٢٠  

 الصفحة املوضوع

 ٢٠٠.......طرق طرح القصة التعليمية عىل الطلبة من حيث عالقتها بالدرس

 ٢٠٣.............................................................الرتبية بالقصة: الفصل الرابع

 ٢٠٦............................................................................ًاملعلم كاتبا للقصة

 ٢١٤...........................................................القصة الرتبوية املوجهة للطفل

 ٢١٥.......................................................................مفهوم القصة الطفلية

ًأبرز أعالم قصص األطفال عامليا وعربيا ً...............................................٢٢٨ 

 ٢٦٨....................عند استخدام القصة كوسيلة تعليمية إرشادات للمعلمني

 ٢٧٣...................ىف املوقف التعليمي نصائح للرتبويني عند استخدام القصة

لتبسـيط دروس القاعـد  ىف اللغـة العربيـة قصص تعليمية يقرتحها الكاتـب

 ٢٧٥............................................................................................النحوية

 ٢٩٣...............................................................................................خامتة

 ٢٩٧.......................................................................قامئة املصادر واملراجع

 ٣١٨............................................................................................الفهرس

 

 

 

 




	11_2.pdf
	12_2.pdf
	13_2.pdf
	14_2.pdf
	15_2.pdf
	16_2.pdf
	17_2.pdf
	18_2.pdf
	19_2.pdf
	110_2.pdf
	111_2.pdf
	112_2.pdf
	113_2.pdf
	114_2.pdf
	115_2.pdf
	116_2.pdf
	117_2.pdf
	118_2.pdf
	119_2.pdf
	120_2.pdf
	121_2.pdf
	122_2.pdf
	123_2.pdf
	124_2.pdf
	125_2.pdf
	126_2.pdf
	127_2.pdf
	128_2.pdf
	129_2.pdf
	130_2.pdf
	131_2.pdf
	132_2.pdf
	133_2.pdf
	134_2.pdf
	135_2.pdf
	136_2.pdf
	137_2.pdf
	138_2.pdf
	139_2.pdf
	140_2.pdf
	141_2.pdf
	142_2.pdf
	143_2.pdf
	144_2.pdf
	145_2.pdf
	146_2.pdf
	147_2.pdf
	148_2.pdf
	149_2.pdf
	150_2.pdf
	151_2.pdf
	152_2.pdf
	153_2.pdf
	154_2.pdf
	155_2.pdf
	156_2.pdf
	157_2.pdf
	158_2.pdf
	159_2.pdf
	160_2.pdf
	161.pdf
	162_2.pdf
	163_2.pdf
	164.pdf
	165.pdf
	166.pdf
	167.pdf
	168.pdf
	169.pdf
	170.pdf
	171.pdf
	172.pdf
	173.pdf
	174.pdf
	175.pdf
	176.pdf
	177.pdf
	178.pdf
	179.pdf
	180.pdf
	181.pdf
	182.pdf
	183.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186.pdf
	187.pdf
	188_2.pdf
	189_2.pdf
	190_2.pdf
	191_2.pdf
	192.pdf
	193_2.pdf
	194_2.pdf
	195_2.pdf
	196_2.pdf
	197_2.pdf
	198_2.pdf
	199_2.pdf
	1100.pdf
	1101_2.pdf
	1102_2.pdf
	1103_2.pdf
	1104_2.pdf
	1105_2.pdf
	1106_2.pdf
	1107_2.pdf
	1108_2.pdf
	1109_2.pdf
	1110_2.pdf
	1111_2.pdf
	1112_2.pdf
	1113_2.pdf
	1114.pdf
	1115.pdf
	1116.pdf
	1117_2.pdf
	1118_2.pdf
	1119_2.pdf
	1120_2.pdf
	1121_2.pdf
	1122.pdf
	1123_2.pdf
	1124_2.pdf
	1125.pdf
	1126.pdf
	1127.pdf
	1128.pdf
	1129.pdf
	1130.pdf
	1131.pdf
	1132.pdf
	1133.pdf
	1134.pdf
	1135.pdf
	1136.pdf
	1137.pdf
	1138.pdf
	1139.pdf
	1140.pdf
	1141.pdf
	1142.pdf
	1143.pdf
	1144.pdf
	1145.pdf
	1146.pdf
	1147.pdf
	1148.pdf
	1149.pdf
	1150.pdf
	1151.pdf
	1152.pdf
	1153.pdf
	1154.pdf
	1155.pdf
	1156.pdf
	1157.pdf
	1158.pdf
	1159.pdf
	1160.pdf
	1161.pdf
	1162.pdf
	1163.pdf
	1164.pdf
	1165.pdf
	1166.pdf
	1167.pdf
	1168.pdf
	1169.pdf
	1170.pdf
	1171.pdf
	1172.pdf
	1173.pdf
	1174.pdf
	1175.pdf
	1176.pdf
	1177.pdf
	1178.pdf
	1179.pdf
	1180.pdf
	1181.pdf
	1182.pdf
	1183.pdf
	1184.pdf
	1185.pdf
	1186.pdf
	1187.pdf
	1188.pdf
	1189.pdf
	1190.pdf
	1191_2.pdf
	1192_2.pdf
	1193_2.pdf
	1194_2.pdf
	1195_2.pdf
	1196_2.pdf
	1197_2.pdf
	1198_2.pdf
	1199_2.pdf
	1200_2.pdf
	1201_2.pdf
	1202_2.pdf
	1203_2.pdf
	1204_2.pdf
	1205_2.pdf
	1206_2.pdf
	1207_2.pdf
	1208_2.pdf
	1209_2.pdf
	1210_2.pdf
	1211_2.pdf
	1212_2.pdf
	1213_2.pdf
	1214_2.pdf
	1215_2.pdf
	1216_2.pdf
	1217_2.pdf
	1218_2.pdf
	1219_2.pdf
	1220_2.pdf
	1221_2.pdf
	1222_2.pdf
	1223_2.pdf
	1224_2.pdf
	1225_2.pdf
	1226_2.pdf
	1227_2.pdf
	1228_2.pdf
	1229_2.pdf
	1230_2.pdf
	1231_2.pdf
	1232_2.pdf
	1233_2.pdf
	1234_2.pdf
	1235_2.pdf
	1236_2.pdf
	1237_2.pdf
	1238_2.pdf
	1239_2.pdf
	1240_2.pdf
	1241_2.pdf
	1242_2.pdf
	1243_2.pdf
	1244_2.pdf
	1245_2.pdf
	1246_2.pdf
	1247_2.pdf
	1248_2.pdf
	1249_2.pdf
	1250.pdf
	1251.pdf
	1252.pdf
	1253.pdf
	1254.pdf
	1255.pdf
	1256.pdf
	1257.pdf
	1258.pdf
	1259.pdf
	1260.pdf
	1261.pdf
	1262.pdf
	1263.pdf
	1264.pdf
	1265.pdf
	1266.pdf
	1267.pdf
	1268.pdf
	1269.pdf
	1270.pdf
	1271.pdf
	1272.pdf
	1273.pdf
	1274.pdf
	1275.pdf
	1276.pdf
	1277.pdf
	1278.pdf
	1279.pdf
	1280.pdf
	1281.pdf
	1282.pdf
	1283.pdf
	1284.pdf
	1285.pdf
	1286.pdf
	1287.pdf
	1288.pdf
	1289.pdf
	1290.pdf
	1291.pdf
	1292.pdf
	1293.pdf
	1294.pdf
	1295.pdf
	1296.pdf
	1297.pdf
	1298.pdf
	1299.pdf
	1300.pdf
	1301.pdf
	1302.pdf
	1303.pdf
	1304.pdf
	1305.pdf
	1306.pdf
	1307.pdf
	1308.pdf
	1309.pdf
	1310.pdf
	1311.pdf
	1312.pdf
	1313.pdf
	1314.pdf
	1315.pdf
	1316.pdf
	1317.pdf
	1318.pdf
	1319.pdf
	1320.pdf
	1321.pdf
	1322.pdf

